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VOO RREDE.

Sedert eenigen tijd helast met lessen over de differentiaal- en
integraalrekening voor toehoorders, die llezp vakken hoofdza,kelijk
als hulpmiddelen voor de studie der natuurwetenschap hebben te
beoefenen, miste ik een leerboek, naar hunne behoeften ingericht.
De bestaande werken, althans de Nederlandsehe, schenen mij voor
deze lezers aan den eenen kant te uitgebr!1id, aan den anderen
kant te zuiver wiskundig van inhoud. Wlen het vooral om de
toepassingen te doen is zullen vele beschouwingen over de eigen~chappen van kromme lijnen en oppervlakken, over aanrakingen
ran verschillende orde, over buig- en keerpuuten en dergelijke
weinig belang inboezemen. Maar wel zal hij wenschen in te zien,
hoe vele vraagstukken uit de physica en mechanica tot de grondhegrippen der differentiaalrekening leiden en slechts met behulp
daarvan kunnen worden opgelost. Hij zal in den regel den tijd
niet vinden, om zich op de hoogte te stellen van de vele vernuftige methoden, waardoor de waarden van integralen bepaald kunnen worden, maar vertrouwdheid met de beginselen der integraalrekening en· genoegzame bedrevenheitl, om vraagstukken, waarbij
"envoudige integralen optreden, te kunnen behandelen, zal hij niet
kunnen ontbeeren. Eveneens zal hij enkele belangtijke differentiaal. vergelijkingen moeten kunnen oplossen, oTschoon men niet mag
verwachten, dat hij aan vergelijkingen, die slechts door de mathe-
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matische ~choonheid hunner oplossing uitmunten, zijne aandacht
zal schenken.
Geen leerboek vindende, naar deze beginselen geschreven, besloot
ik er zelf een samen te stellen, waarbij ik zuiver wiskundige toepassingen op den achtergrond schoof en tot opheldering van vele
voorbeelden uit de mechanica en de natuurkunde, voor dit doel
zoo bij uitstek geschikt, gebruik maakte.
Ook in sommige andere opzichten ben ik van den gebruikelijken
leergang afgeweken. Zoo heb ik het theorema van TayIor beban4eld op de plaats, die mij het natuurlijkst toescheen, nl. na de
hoofdstukken over enkelvoudige en dubbele integralen. Ik meende
dit zonder bezwaar te kunnen doen, daa.r toch voor de lezers, die
ik mij voorstelde, eene studie niet alleen van de differentiaal-, maar
ook van de integraalrekening een vereischte is.
Aan het theorema van Founer beb ik een hoofdstuk gewijd, dat,
naar ik hoop, al beva.t het geen gebeel volledig bewijs, toch een
voldoend inzicht in de beteekeni8 van deze belangrijke stelling kan
geven. Tegenover dit gewoonlijk in een elementa.iren cursus niet
behandelde onderwerp, zou ik op verschillende bekortingen en weglatingen kunnen wijzen; o. 11.. is dl> theorie der complexe grootheden
1!lechts zoover behandeld als dit voor de oplossing "fan lineaire
differentiaalvergelijkingen noodig is.
Daar ik slechts bekendheid wenechte te onderstellen met hetgeen
men gewoonlijk de lagere wiskunde noemt. heb ik in het tweede
en derde hoofdstuk eene inleiding over de analytische meetkunde
gegeven. Wel ja waar zullen de meeste lezers die door eene opzettelijke studie over dit onderwerp moeten aanvullen, maar het sal
mi8Schien sommigen niet onwelkom zijn, reeds vroeg met het
gebruik van coördinaten en vergelijkingen, ook in de meetkunde
der mimte, bekend te worden.
LEl1>Elf, Mei 1882."

H. A. LQRENTZ.
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In vele wetenschappen. met name in die, welke zich m~t
de verschijnselen der natuur, of met de toepassing der
natuurwetten bezig houden, spelen wiskundige beschouwingen eene belangrijke rol. De sterrenkunde, in deze
richting ver ontwikkeld, onderwierp reeds voorlang de
bewegingen der hemellichamen aan mathematische berekening. Niet mindel." bood de natuurkunde in den engeren
zin van het woord een steeds ruimer veld voor toepassingen der wiskunde. Met dit machtige hulpmiddel gewapend
kon men den inwendigen bouw der lichamen, ontoegankelijk voor onmi~dellijke waarneming, lee.ren kennen, e~n
blik [lIaan in het wezen van het licht en de warmte, den
electrischen stroore aan vaste wetten binden. Zuivere en
toegepaste mechanica zijn zonder de hulp der wiskunde
ondenkbaar. De scheikunde streeft er naar het voorbeeld
der natuurkunde te volgen en enkele hoofdstukken u:t de
physiologie, geologie en meteorologie laten reeds mathematische behandeling toe.
Eén onderdeel der wiskunde vooral vond veelvuldige
. toepassing. De verklareude natuurwetenschap onderwerpt,
. waar het slechts mogelijk is, de verschijnst'len aan meting
. en tracht, na de daarbij voorkomende grootheden door getallen voorgesteld te hebben, in eene natuurwet uit te
drukken, hoe de verandering der eene die der andere ten
gevolge heeft. Gold het b. v. de beweging van een vallend voorwerp of van een hemellichaam, dan werden op
1
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verschillende oogenblikken de grootheden gemeten, waardoor de plaats van het lichaam bepaald is, en de betrekking tusschen die grootheden en den tijd gezocht. Bij de
studie van den slinger was het hoofddoel, de betrekking
tusschen de lengte en den duur eener schommeling te leeren kennen. Talrijke metingen brachten bij de gasvormige
lichamen den samenhang aan het licht I die er tusschen
het volume aan den eenen, den druk en de temperatuur
aan den anderen kant bestaat. Evenzoo zijn de wetten der
lichtbreking I die van Newton voor de algemeene aantrekkingskracht, de wetten van Coulomb, Oltm en Ampère in
de electriciteitsleer uitdrukkingen van het verband, dat
men tusschen verschillende veranderlijke grootheden heeft
weten op te sporen.
Deze voorbeelden zullen voldoende zijn om te doen zien,
boe vooral de wiskundige theoriën over den samenhang
tusscben verschillende grootheden en over de verandering
der ecne, die door eene aangroeiing of afneming der andere
wordt teweeggebracht. voor de natuurwetenschap van veel
belang zijn. Met dezen tak der wiskunde hondt dit leerboek zich bezig.
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EERSTE HOO:FDSTU K.
DE EENVOUDIGSTE FUNCTÜ~N.

§ 1. In het eenvoudigste geval, dat kan voorkomen,
heeft men met slechts twee voor verschillende waarden
vatbare, of veranderlijke grootheden te doen, die zoodanig
met elkander in verband staan. dat voor elke waarde van
de eerste ook de tweede kan word/lU aangegeven. Men
zegt dan, dat de tweede grootheid van de eerste afhangt,
of dat zij er eene functie van is en onderscheidt beide door
de benamingen van onafhankelijk en afhankelijk veranderlijke.
In dezen zin kan men zeggen, dat de schommeltijd van
een slinger eene functie is van zijne lengte, de intensiteit
van een electrisch en stroom eene functie van den weerstand in den keten. de aantrekking of afstooting tusschen
geëlectriseerde voorwerpen eene tunctie van hunnen afstand.
Wiskundig wordt het verband tusschen de beide veran-·
derlijken uitgedrukt door eene vergelijking, waarin behalve
die grootheden nog slechts standvastige voorkomen. Elke
vergelijking tusschen twee veranderlijken kan omgekeerd
eene functie bepalen. Stelt b. v. Ir eilne veranderlijke grootheid voor en zijn a, IJ, c, enz. standvastig, dan wordt door
elke der vergelijkingen
~
!I = 3 {Ca

+ 4) !I = a sin p x, !I =

!f als eene fUlletie van ~ gegeven.
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Evenals in deze voorbeelden zullen wij in het vervolg
meestal de veranderlijke grootheden door de eindletters van
het alphabet voorstellen, de standvastige door andere letters. Wannef'f, zooals dikwijls het geval zal zijn, de beide
veranderlijken :r ell .0/ heeten, beschouwe men IC als de onafhankelijk, y als de afhankelijk veranderlijke. tenzij uit
drukkelijk het tegendeel wordt vermeld.
~ 2. Men is gewoon. de functiën in verschillende 800rten
te verdeelen, naar gelang van den aard van het verband J
dat er tU8Bchen de veranderlijke grootheden bestaat, of
m. a. w. naar gelang van de bewerkingen. die men moet
verrichten om uit de onafhankelijk veranderlijke de afhankelijk veranderlijke af te leiden.
Wanneer men daartoe kan volstaan met de vier hoofdbewerkingen der rekenkunde, met machtsverheffingen en
worteltrekkingen - mits de exponent van de macht of den
wortel een standvastig getal zij - dan spreekt men van
eene algebraÏIJche functie. Men kan deze functiën nog verder
verdeelen naar de wijze. waarop de onafhankelijk veranderlijke er in voorkomt. Treedt zij nooit in den noemer
van eene breuk op, dan heeft men met eene gellcele, in
het tegengestelde geval met eene gebroken functie te doen.
Verder wordt eene functie rationeel genoemd, wanneer de
onafhankelijk veranderlijke nergens onder een worwlteekea
voorkomt, irrationeel, wanneer dat wel het geval is. De
lAatste benamingen zijn hieruit ontstaan, dat eene wortelgrootheid in het algemeen een onmeetbaar of irrationeel
getal is.
Het is wel overbodig, het gezegde door voorbeelden op
te helderen. Alleen moet nog worden opgemerkt. dat terwijl eene rationeele fuoctie voor elke waarde van de onafhankelijk veranderlijke slechts ééne enkele waarde kan
hebben, dit niet meer van eene irrationeele functie geldt.
Zoo heeft \/ 7i voor elke waarde van {l: twee waarden en
als men ook onbe~taanbare waarden toelaat, heett in het
v

ti -

algemeen V.IJ " veraehillend't waarden. Derhalve zijn irrationeele functiën tW8- of meerwaardig. Het spreekt van
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zelf, dat men wodra eene dergelijke functie bij eenige berekening voorkomt, op deze omstandigheid dient te letten.
§ 3. Onder de niet-algebraïsche, of, zooals zij wel genoemd worden, de tl'lMl,cendente functiën hebben wij in de
eerste plaats de e:rPQ1lentieele te vermelden. Aldus wordt
eene functie genoemd, zoodra de onafhankelijk veranderlijke in den exponent van de macht voorkomt, waartoe
eene standvastige grootheid wordt verheven. (Voorbeelden:
a7, ap",,, aVr .) Wel is waar moet IDf<n hier, om bij eene
gegeven waarde van :c die der functie te vinden, nog eene
gewone algebraïsche bewerking, de machtsverheffing, oezigen, maar zij wordt niet meer op de onafhankelijk veranderlijke toegepast. Integendef\l. de waarde daarvan bepaalt den aard der bewerking, terwijl de grootheid, die
daaraan onderworpen wordt, standvastig is.
Onder de -exponentitlele functiën spplen vooral die eene
belangrijke rol, waarhij de grootheid, die tot eene macht
met veranderlijken exponent wordt verheven, het getal
2,718 . . .. is, dat door Napier tot grondgetal van zijn 10.
garitbmenstelsel werd gekozell. Om te doen zien, hoe men
tot de invoering van dit getal gekomen is, diene het volgende voorbeeld.
§ 4. Een kapi.taal van IJ gulden wordt tegen p percent
's jaars, interest op interest uitgezet. Wordt dan, zooals
gewoonlijk geschiedt. de rente aan het einde van elk jaar
bij het kapitaal gevoegd. dan is dit aan het einde van
het eerste jaar geworden

.a (1 + 1-.)1
100' enz.,

a

(1 + 1~O)'

na het tweede jaar

in het algemeen na x jaren (;t een

geheel getal)
a

(1 + 1~O)z.

. Men kan zich voorstellen, dat het kapit3al interest op.• brengt, voor hoe korten tijd het ook uitgeleend zij. Is
. het .nu de. bedoeling, elke rente, zoodra zij ontstaan ls,
. . onmIddellijk bij het kapitaal te voegen en ook zelve weer
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interest te doen opbrengen. dan is de bovenstaande berekening niet geheel juist. Want men heeft daarbij telkens
tot het einde van het jaar gewacht, vóór men de rente
bij het kapitaal voegde. De uitkomst moet dus te klein zijn.
Nauwkeuriger zal het resultaat worden, wanneer men
telkens na -verloop van een half jaar het kapitaal met Jen
interest vermeerdert. Dan is het kapitaal na het eerste
halve jaar a
a

(1 + 2*Ö) ,

(1 + 2~(1 )

na

het

tweede

halve

jaar

2
,

en na :r jaren
a

(1

p )2.1'
+ 200
•

Voor de geldigheid dezer uitkomst behoeft ;r niet noodzakelijk een geheel getal te zljn; het is voldoende, dat 2 {lI
dit is.
Nog nauwkeuriger zal de uitkomst worden, wanneer men
in plaats van een half jaar nog kortere tijden kiest. Verdeelt men het geheele tijdsverloop van ;c jaren. waarbij ;v
thans elk willekeurig positief getal kan voorstellen, in
kleine deelen, elk van ~ jaar (d eene kleine breuk), dan
is het aantal daarvan ; en men vindt, wanneer telkens
aan het einde van zulk. een tijdsdeel de interest bij het
kapitaal wordt gevoegd, voor de waarde van dit laatste
na

;l'

jaar
Ir

a

(1 + ro~)i . .

.(1)

Hoe klein ook ~ genomen worde, volkomen juist js deze
uitkomst nooit. Maar zij is dit des te meer, naarmate ~
kleiner wordt gekozen, eu hierin heeft men een middel
om met bebulp van (1) de ware uitkomst, zoo nauwkeurig
lds men verlangt, te verkrijgen.
§ 5. Wanneer eene grootheid " eeM functie van eene
andere ~ is en men geeft aan deze laatste achtereenvolgens
verschillende waarden, hoe langer hoe nader gelegen bij
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een getal p, dan noemt men, wanneer de waarden, die 11
daarbij aanneemt, hoe langer hoe minder van een bepaald
getal q verschillen, en daarbij zoo dicht gebracht kunnen
worden, als men verkiest, q de grens of de limiet van 11,
als ~ nadert tot p. Zoo zal b. v., wanneer 1; nadert tot
0, de grootheid

11

=

~

+i

de

limiet -} hebben, welke

waarde voor ~ = 0 werkelük bereikt wordt.
In dezen zin kan men elke waarde eener functie als eene
grenswaarde opvatten. Men bezigt echter deze benaming
voornamelijk in die gevallen, waar men niet door rechtstreeksche substitutie kan vinden: wanneer 1; = pis, is 11 = q,
maar toch kan aantoonen, dat wanneer 1; tot p nadert, 11
hoe langer hoe dichter bij q komt. Steeds is daarbij noodig, dat. men, door 1; genoegzaam tot p te doen naderen. 11
van q minder kan doen verschillen, dan eenige opgegeven
grootheid, hoe klein ook. Men bezigt in dergelijke gevallen de verkorte schrijfwijze Lim If = q, voor 1; = p,
of ook voor Lirn 1; = p, wanneer men wil doen uitkomen,
da.t 1; niet noodzakelijk = p behoeft te worden, maar daarvan slechts hoe langer hoe minder behoeft te verschillen.
Een paar voorbeelden uit de lagere wiskunde kunnen
het gezegde ophelderen. De grootheid
!;1I _ 1; - 2
11=1;2+1;_6
neemt voor 1; = 2 den onbepaalden vorm % aan. Geeft
men echter aan 1; waarden grooter of kleiner dan 2, maar
steeds nader daarbij gelegen, dan nadert 11 boe langer hoe
meer tot het getal .~ (welke waarde mon door rechtstreeksche substitutie vindt, wanneer men vooraf teller en noemer door den gemeenschappelijken factor 1; - 2 gedeeld
heeft). Dus is voor 1; = 2 Lim 11 = .~.
la in
11 = a-f
a '1 en geeft men aan 1; steeds grootere positieve waarden, dan neemt If af en men kan deze grootheid zoo dicht

<

bij 0 brengen, als men wil, door slechts
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te kiezen. Wij drukken dit uit, door te zeggen, dat voor
E= oe Lim af = 0 is (voor a < 1) I). Op eene dergelijke
wijze is voor a > 1 Lim af = 0 voor ~ = - 00 •
§ 6. Keeren wij tot het vraagstuk van § 4 terug. Het
zal duidelijk geworden zijn. dat de werkelijke waarde van
het kapitaal na x jaar, wanneer elke rente, hoe klein ook,
onmiddellijk na haar ontstaan bij het kapitaal wordt gevoegd, kan worden beschouwd als de limiet I waartoe de
uitdrukking (I) nadert, wanneer men daarin a I p en :.c
standvastig laat en d voortdurend laat aflJemen. Door
reehtstreeksche substitutie van d = 0 is die limiet niet te
vinden. Maar het is zeer goed mogelijk in elk bijzonder
geval de waarde van (1) voor verschillende zeer kleine
waarden van d te berekenen en aldus tot de kennis der
gezochte grenswaarde te geraken. Men kan nu echter aantoonen I dat het voldoende is. eens voor al eene enkeli
limiet te berekenen, om alle vraagstukken van den hier
beschouwden aard (met allerlei waarden van p en x) opgelost te hebben.
Stelt men nl.

fo~ =

I,

dan kan men voor (1) schrijven

pz

[

IJ i~

a(1+I)IOO'=a (1+1)'
en wanneer ~ tot 0 nadert zal hetzelfde met

1

het geval

1) Men ziet dit wel C)nmiddelJ.ijk in. wanneer a veel van de etlnheid versehilt (b. v. voor a = i. }. enz.). Dat het gezegde echter ook juist is. wanneer a zeer weinig kleiner dan 1 is, kan men aldWl aantoonen. Men ktn
altljd stellen a

=ï

!

E'

waarbij dan

echter zeer klein kan worden).

f

steeds een positief getal zal zijn (dat

Daarnit volgt dan af = (1

~ ,)e'

Bepaalt

+f

men zich nu tot geheele waarden van f;. dan zal men, (1
f
volgens het
binominm van Newton ontwikkelende. Bene reeks met positieve termen ver·
krijgen. waarvan de som grooter zal zijn dan die van de beide eerste termen
1 f; f. Hoe klein , ook zij. men zal nu altijd f; zoo groot kunnen kie·
zen, dat 1 f; f elk opgegeven getal overtreft; des te meer zal dit van

+

+

(1 'f gelden en dWl zal af = (1 ~ • )Ii . ook beneden elk opgt'geven getal.
}toe klein ook. gebracht XUJlJleD worden.

+
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e.

zijn. Voor de gezochte waarde van het kapitaal heeft men
dus ook
p.x

A = Lim f a

[(1 + E) ;] 1001. voor Lim

= O.
Houdt men nu in het oog, dat bij het kleiner worden
!

de grootheden a en fo~ onveranderd blijven, dan is

van

E

h~t

duidelijk, dat men slechts behoeft na te gaan wat er
1

+

van de grootheid (1
,)7 wordt, om ook de waarde van
A te leeren kennen In alle vraagstukken als het hier
beschouwde beboeft men dus slechts ééne enkele grenswaar-

+ ~;]

de, nl. Lim [(1
te zoeken en het is wel gerechtvaardigd, deze als een merkwaardig getal eens vooral in
de wiskunde in te voeren. Noemen wij dit getal (aooals
gewoonlijk geschiedt) e, stellen wij dus
e=Lim [(1
dan wordt ten slotte

+E)~J,
A=ae

voor Lim E=O,
p.x
10Ö •
1

+ Ei

Dat het getal e werkelijk bestaat, dat dus m. a. w. (1
bij bet afnemen van ~ werkelijk tot eene bepaalde limiet
nadert. kan volkomen streng worden aangetoond. Hier
moge het genoeg zijn. dit met een paar getallen op te
belderen Neemt men voor E een bepaald onderdeel van
de eenheid, zooda.t

~
~

een geheel getal wordt, dan kan men

.

+

1

zich voorstellen, dat (1
E)f door werkelijke vermenigvuldiging gevonden wordt. Nu wordt voor
e = 1;
0,1 j 0,01; 0,001; 0,0001
1

(1+e)Ï=2; 2,594; 2,705; 2,717; 2,718,
in welke getallen het naderen tot eene bepaalde grens duidelijk zichtbaar is. Die grens, het getal e, is tot in 7
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-decimalen nauwkeurig 2,71828'18. Men heeft aangetoond.
dat dit getal onmeetbaar is, zoodat het door eene oneindig
yoortloopende I niet repeteerende tiendeelige breuk wordt
voorgesteld.
§ 7. Een tweede vraagatuk, waarbij men tot de invoering van het getal e gebracht wordt, ontleenen wij aan de
natuurkunde.
Verbeelden wij ons eene plaat, door twee evenwijdige
platte vlakken begrensd en uit eene stof bestaande, die
niet volkomen doorschijnend voor het liebt is. Laat loodrecht op het eene grensvlak een bundel evenwijdige hehtstralen van eene enkelvoudige kleur vallen, dan zal de
bundel, die aan het andere grenBvlak uittreedt, eene kleinere lichtsterkte of intensiteit bezitten, dan de invallende.
De waarneming beeft geleerd, dat de intensiteiten der beide
bundels bij eene zelfde plaat steeds in eene standvastige
verhouding tot elkander staan. Is dus die van het invallende licht (in zekere eenheid uitgedrukt) I, dan zal die
van het uittredende licht door p I kunnen worden voorgestel(}, waarbij p een getal. kleiner dan de eenheid. is,
tlat van den aard der plaat afhangt, lDaar niet van J.
Laat thans achter de plaat en evenwijdig daaraan eene
tweede, geheel aan de eerste gelijk, worden opgesteld.
Daar men ook bij deze de intensiteit van het uittredende
licht zal verkrijgen door die van het invallende met de
breuk p te vermenigvuldigen en daar op deze plaat een
lichtbundel valt, wiElns intensiteit door de eerste reeds tot
p I verzwakt is wordt de sterkte van het licht. nadat het
door beide platen gegaan is. pi I. Door dezelfde redeneering blijkt het, dat het licht, nadat het nog door eene
derde plaat, gelijk aan de beide eerste gegaan is, de
intenîliteit p' I heeft en in het algemeen, dat bij den
doorgang door n gelijke platen de intensiteit tot ptt I

daalt.
Niet alle platen houden hierbij evenveel licht terug.
'Trekt men nl. voor elke plaat de intensiteit van den uittredenden lichtbundel af van die van den invaUenden, dan
-verkrijgt men voor de "hoeveelheden" licht I die "geabsor-
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beerd" worden 1), ae h tereen volgens
(l-p)I, p(t-p)I. p~(l-p)I, enz.,
welke groothedml steeds kleiner worden. Dit is een gevolg
hiervan, dat wel elke plaat een zelfde deel van het er op
vallende licht terughoudt, maar dat op de opeenvolgende
platen een steeds zwakkere liehtbundel valt. De hoeveelheid licht. door n platen teruggehouden, is dan ook niet
evenredig met 11.
Het bovenstaande geldt ook, wanneer de verschillende
platen elka'lr onmiddellijk aanraken. De n platen vormen
dan eene enkele van de n·voudige dikte en wij komen tot
het resultaat, dat bij platen van verschillende dikte de
absorptie niet evenredig met de dikte is.
Terw ijl deze evenredigheid nooit volkoruen bestaat, mag
zij toch voor genoegzaam dunne platen bij benadering worden aangenomen. Want de reden, waarom de platen minder ab,-,orbeerJen, naarmate zij verder in de rij stonden,
was deze, dat het licht, dat op de tweede plaat viel, reeds
door de eerste verzwakt was, enz. Die verzwakking door
de voorafgaalHle platen is echter des te kleiner, naarmate
de platen dunner zijn. Wanneer wij dus de hoeveelheid
licht, door een aantal gelijke platen geabsorbeerd, evenredig stellen aan dat aantal, die, welke door eene enkele
plaat wordt teruggehouden, evenredig aan hare dikte, begaan wij eene fout, des te kleiner naarmate de dikte geringer is en die wij zoo klein kunnen maken als wij willen, indien wy slechts de dikte genoegzaam verkleinen.
Valt dan nu een lichtbundel met de intensiteit I op
eene laag met de zeer geringe dikte ti, dan zal de hoeveelheid licht, die geabsorbeerd wordt, bij benadering
evenredig met I en ti kunnen worden gesteld. Men kan
. er dus voor schrijven a I d, waarbij a onafbankelijk van
I en ti is en alleen van den aard der stof kan afhangen,
waaruit de plaat bestaat. Deze grootheid geeft de lieht. . 1) Wij zien hier steeds af van de terugkaatsing van het licht aan de ~ren8,lakken. ~er platen. Deze afwijking van de werkelijkheid doet geen afbreuk
aan de JUistheid der wilftundige beschouwingen.

I1
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absorptie aan, die door eene plaat met de eenheid van
dikte zou worden uitgeoefend, wanneer de lichtsterkte van
den invallend en bundel 1 was en wanneer men de boven
besproken evenredigheid ook DOg tot platen van de eenheid
van dikte mocht uitstrekken.
§ 8. Beschouwen wij na deze voorbereiding het volgende
vraagstuk.
Een lichaam uit dezelfde stof bestaande als de platen
van § 7 is aan de eene zijde begrensd door een plat vlak.
Loodrecht daarop valt een li:Jbtbundel van de intensiteit I.
Hoe groot zal de intensiteit nog zijn in eenig punt P op
een afstand .'IJ bèneden het grensvlak gelegen?
Verdeelen wij dien atstand in een groot aantal gelijke
deelen 0 en brengen wij door de deelpunten platte vlakken
evenwijdig aan het grensvlak. Daardoor ontstaan een aantal

-;,;;

!.

"
i

EXPONENTIBRLE FUNCTIËN.

:x

.

f lagen 1 waardoor de lichtbundel gaan moet voor hij P
bereikt.
Voor de absorptie in de eerste laag kunnen wij nu bij
benadering stellen a I 0 en men vindt hieruit door de redeneering van het begin der vorige § voor de intensiteit in
P de benaderde waarde
I('I-a~)ci.

Deze waarde is des te nauwkeuriger, naarmate men den
afstand :x in een grooter aantal deelen verdeeld heeft, nsarmate dus 3 kleiner is. En de werkelijke waarde der lichtsterkte in P zal zijn
i=Lim [I (1-a

3)~J=I. Lim [(1-a3)i],
voor Lim ;) =

.(2)

o.

De uitdrukking, waarvan hier de limiet gezocht moet worden, verschilt in zooverre van die, welke in ~ 6 voorkwam. dat daar eene grootheid een weinig boven de eenheid, tot eeDe macht met hoogen exponent moest verheven worden, hier daarentegen een getal beneden de een-

I1

,)
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heid.

Men kan intu88chen door de eenvoudige substitutie

i-a ~ = 1

1

+

E'

waarbij E een positief getal is, dat te gelijk met ~ tot 0
nadert. (2) reduceeren tot dezelfde grenswaarde, die in § 6
voorkwam. Drukt men ~ in E uit, dan wordt (2)
i= I. Lim

[(1 + e)-ax- a,.]
T

, voor Lim

E

= O. . . (3)

Men hou de nu in het oog. dat. wanneer de grens gezocht
moet worden, waartoe een product nadert, UIen dit slechts
voor elk der factoren behoeft te doen, om vervolgens de
uitkomsten te vermenigvuldigen. Nu bestaat de grootheid,
waarmede wij in (3) te doen hebben, uit de beide factoren
(1
E)- a,.

+
a,.
(1 + e)-'.

en
Bij den eersten blijft bij het veranderen van E de exponent
steeds dezelfde en voor E = 0 wordt die factor 1. Voor
den tweeden factor, waar de exponent steeds groot er wordt,
kan men schrijven

[

(1

iJ-az

+ E)e

+

1

en daar hier nu wederom dezelfde uitdrukking' (1
E)!
optr"edt, die in § 6 voorkwam, heeft men voor de limiet
van dezen factor onmiddellijk e - a x. Ten slotte wordt (3)

i=le-a.:r.

§ 9. Men zal gemakkelijk inzien, wat de beide vraagstukken van ~ 4, en ~ 8, bij ane verschil in de beteekenis
der voorkomende groothepen , met elkander gemeen heb.' ben. Bij het eerste nam de afhankelijk veranderlijke (de
" waarde van het kapitaal) bij aangroeiing van de onafhan'kelijk veranderlijke (den tijd) steeds toe; bij het tweede,
waar de afstand tot het oppervlak en de intensiteit van
" het licht de beide veranderlijken zijn, was het omgekeerde
. het geval. Maar hierin stemmen beide overeen, dat bij

liJ
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gel~ike

zeer kleine aangroeiingen der onafhankelijk veran-

derlijke de functie eene verandering' ondergaat, die evenredig is aan de waarde, die zij reeds door voorafgaande
verandering had yerkregen.
Zoodra dit bij eenig vraagstuk het geval is zullen beschouwingen als de bovenstaande gelden en zal men tot
de invoering van het getal IJ geleid worden. Is voor ,/: = 0
de afhankelijk veranderlijke ;IJ = a en geschiedt hare verandering zoo, dat zij voor eene zeer kleine aangroeiing ~
van ie eene toeneming (of afneming) ondergaat, die gevonden wordt, door de waarde, die zij reeds heeft, met
p d te vermenigvuldigen (p een standvastig getal), dan
wordt
\
?I=aep.r (of ac-pr).
Voor wij de exponentieele functiën verlaten moeten wij nog
opmerkzaam maken op de groote snelheid. waarmede deze
uitdrukkingen bij variatie der onafhankelijk veranderlijke
kunnen aangroeien of afnemen. Voor matige waarden van
.r wordt rpeds er zeer groot, e-·T zeer klein en in nog
hoogere mate zal dit met ep·r en e-fJ.T het geval zijn,
wanneer p > 1 is.
§ '10. Wanneer tusschen de grootheden .1' en y zoodanige betrekking bestaat, dat men y voor elke waarde van
:e kan aangeven, zal men in het algemeen ook omgekeerd
bij eene gegeven waarde van !I die van ,r kunnen bepalen.
Met andere woorden, als 'IJ eene functie van il: is, zal men
ook y als de onafhankelijk veranderlijke en .'1' als eene
functie daarvan kunnen besl·llOllwen Door deze omkeeril1g
op eene algebraïsche functie toe te passen zal men. wanneer de oplossing van .r mogelijk is I op nieuweene algebraïsche functie verkrijgen.
Oe omkeering der exponentieele functiën voert tot eene
nieuwe soort, 111. tot de logaritllmisd!e functiën Daar dit
reeds in de lagere algebra wordt geleerd behoeven w~i er
hier niet uit\"'oerig bij stil te staan. Slechts dit merken
wij op, dat door het veelvuldige voorkomen van machten
van het getal e ook de invoering van logarithmen met
dat getal tot basis gewettigd is. Dit zijn de zoogenaamM
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natllllriijke logarithmen van Napier , die men door het teeken log nat of Nap log vindt aangewezen; ook wel en dit doen wij steeds in het vervolg - door de enkele
letter Z.
Overigens is de overgang van deze logarithmell tot eenig
ander stelsel met een grondgetal a gemakkelijk. Want
voor elk getal p is
lp
logap = lp. loga e = l~'
lp

=

logap
loga p. 1a = I oga e.

Voor den overgang van Napier' 8 stelsel tot het Briggiaallsche of olLgekeerd moet men weten, dat

l10 = 2,3025851; log e = 0,4342945
is. Men vindt gewoonlij k in de logarithmIJntafels eene afzonderlijke tabel om dezen overgang gemakkelijk te maken.
§ 11. De goniometrische functiëll zijn uit de lagere wiskunde beken:!. Hier merken wij vooreerilt op. dat in het
vervolg altijd de boog in deelen van den straal zal worden
uitgedrukt en eveneens de grootte van een hoek zal worden
RaIlgegeven door de lengte van den cirkelboog', die er met
de lengteeenheid tot straal en met het middelpunt in het
hoekpunt in kan beschreven worden. Hoeken van 360 0 ,
0
180 , 90 0 worden bij het gebruik van deze maat door
2 7T, 7T, ~. 7r voorgesteld en de eenheid van hoek, die wij
.
360 0
bezIgen, is een hoek van 2;;:- = 57 0 17'.
Door do keus van deze nieuwe eenheid worden verschillende formules voor de goniometrische functiën veel verJenvoudigd. Al deze vereenvoudigingen zijn hiervan af~omstig, dat wij thans voor zeer kleine bogen den sinus
?lijk aan den boog kunnen stellen. of, strenger uitge'rukt, dat de verhouding van den sinus en den boog tot
'e eenheid nadert, wanneer de boog steeds afneemt. Dit
an op de volgende wijze worden bewezen.

I
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Voor elke waarde van .1: tus8chen 0 en î
sin ,r < :r, tg ,r > <1:.
Men kan hieruit afleiden
sin .r
sin .'/:
--<
1 en - - > cos .'/:.

'It'

is

tr

t'r

Derhalye ligt de verhouding van den sinus en den boog
steeds tusschen de eenheid en cos .r. Laat men nu .r tot
sin iX
o naderen, dan nadert cos;r. tot 1 en daar - - tusschen
.'/:

cos:(' en 1 begrIlpen is moet ook die verhouding de eenheid tot grens hebben.
Derhalve is

' sin x
L lm
X

= 1,

VOOI'

L

im.'/: = O.

§ 12. In de tweede plaats vestigen wij de aandácht op
de hoofdeigenschap der goniometrische functiën.
Wanneer !I zoodanig van .7' afhangt, dat, telkens wanneer .r - met eene willekellrige waarde te beginnen - eene
bepaalde aangroeiing a ondergaat. y tot hetzelfde bedrag
terup:keert, noemt men y eene periodieke fUllctie van x en
a hare periode
Verdeelt men bij eene zoodanige funetie
alle waarden, die de onafhankelijk veranderlijke doorloopen
kan, in intervallen, elk = a, dan herhalen zich voor elk
interval de waarden der functie geheel op dezelfde wijze.
Deze eigenschap der periodidteit maakt nu vooral de
goniometrische functiën belangrijk. Het is onmiddellijk
duidelijk, dat sin:r, cos x, sec x en cosec x de periode 2 'l/"
bezitten. Bij de beschouwing van tg x en cot.r moet men
nog op ééne zaak letten. Wanneer eene functie tot dezelide
waarde terugkeert, zoodra de onafhankelijk veranderlijke
Met a toeneemt, zal dat natuurlijk eVenzeer het geval zijn
wanneer de onafhankelijk veranderlijke met 2 a, 3 a, enz.,
in het algemeen met een geheel aantal malen a toeneemt.
Men kan dus ook aan de functie de periode 2 a, enz. toekennen. Intusschen is men gewoon, wanneer van de periode eener functie sprake is, de kleinste van alle mogelijke
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perioden op te geven. In dezen zin nu hebben tg (JJ en
cot (JJ de periode 7r.
Heeft men niet met de goniometrische functiën van :c
zelf, maar met die van een veelvoud van ilJ te doen, dan
blijft wel de periodiciteit bestaan, maar de periode is eene
andere geworden. Zal b. v. sin 3.IJ tot dezelfde waarde
terugkeeren, dan moet de boog met '1.7r toenemen, dus :r:
met

2 'lr

3' Evenzoo is de periode van sin k

k een standvastig getal ia,

'lt.

(JJ

of cos k

(JJ,

waarbij

Wil men hebben, dat die

periode eClle voorgeschreven waarde T heeft, dan heeft men
211"
slechts k = -1' te nemen; de goniometrische functiën wort:'J1I"(JJ

den dan sin - T

27r(JJ

en cos

T .

Wlumeer de boog, waarvan de goniometrische functie
genomen wordt, bebalve den van .1: afbankelijken term
nog een standvastigen term bevat, en wanneer de goniometrische functie nog met een standvastigen factor vermenigvuldigd is, blijft evenzeer de periodiciteit bestaan. Zoo
hebben b. v. a sin (k.'IJ
p), a cos (k ,1) p) nog steeds de

+

periode 2k'll".

+

Het verdient hierbij opmerking, dat ne pe-

riode onafhankelijk is van a en p.
. Komt echtel' de onafhankelijk veranderlijke op andere wijze
u: den boog voor, dan wordt de zaak anders. De functie
sm k .1: 2 b. v. keert wel telkens tot dellelfi:le waarde terug,
wanneer de boog k ,vI! eene serie waarden aanneemt, die
2 11" van elkander verschillen, maar de waarden, lHe ,v daar.
VOor moet bebben, liggen niet meer even ver van elkaar
af. Derhalve is sin k xli geelle zuiver periodieke functie
van .'IJ in den gewonen zin van het woord.
§ -13. In verband met de hiet' besproken hoofdeigenschap del' goniometrische fnnctiën staat de omstandigheid,
dat zij dienen voor de wiskundige voorstelling van de in
de natuurkunde zoo veelvuldig voorkomende periodieke
2
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bewegingen. Als voorbeeld diene de mEest eenvoudige
daarvan, de zoogenaamde enkelvoudige trilling of enkelvoudige harmonische bewl~gillg. Laat een punt P (Fig. 1)
Fig. 1.
met standvastige ,melheid den cirkel
..A
OA doorloopen, dan zal de projectie Q
daarvan op de middellijn AB de bedoelde
p, .', " l Q
beweging uitvoeren Om die wiskundig
te besehriJ' ven beeft men "lechts voor
'~o
elk .tijd:,tip de plaats van Q aan te geI / v e n . Dat oogt:nblik bepalen wij daarbij
\
door den tijd t sellert een vast tijdstip
~_
verloopen (lH'gatieve waarden van t beB
antwoorden aan oogenblikken vóór dit
laatste), de plaats van Q door den afslatHI y tot het middelpunt 0, een afstand, die positief of negatief zal zijn,
naarmate Q aan de eene of aan de andere zijde van 0
ligt. Het is dan nu de vraag, !I als eene functie van t
te leeren kennen.
Zij de straal OA = a 1 rekenen wij den tijd van af een
oogenblik, waarop het beweg'3lijke punt in A was, zij l'
de omloopstijd en rekenen wij y positief in de richting'
OA, dan volgt uit OQ = OP. cos POQ onmiddellijk

//

'"''

i'",
I

Y=

t

a cos 2

11'

rr '

welke formule, zooals men gemakkelijk inziet, voor alle
positieve en negatieve waarden van t de grootte en ook
het teeken van y juist weergeeft.
Had men den tijrl gerekend van af een oogenblik, waarop het trillende punt 0 in de richting van B naar A passeerde, dan zou de beweging worden voorgesteld door

Y= a

.
SIn

2

t

7t'

T.

Daar men de keus van het beginpunt der tijdrekening
niet altijd in zijne macht heeft, moeten wij ook nog het
geval beschouwen, dat voor t = 0 het punt, dat zich
langs den cirkel beweegt, in een willekeurig punt Po
(Fig. 2) ie. Bepaalt men de plaats daarvan door Boog APo
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(in deelen van den straal uitgedrukt)
= 2 7:" P te stellen en zijn op den tijd
t de lJewegelijl,e punten in P en Q,

,Ot

dan wordt, aangezien

Boog AP = 2

(/

,

,

~

/

:

i
:

..-/

7:"

(~ + p )

is, de trilling voorgesteld door

/

/

!J = a cos 2 'Ir (

-----~

B

1+ p).
1

In de afgeleide formules heet a de amplitudo, T de
l1'itHlIgst~id; de grootheid p in de laatste vergelUking bepaalt de plwse der trilling voor t = O.
§ U" Met ecn enkel woord moeten wij nog spreken
over die functiën, die a1s eene som van verschillende golliometrisdle functiën kunnen worden voorgesteld, of I zooals men zegt, door samenste1ling daarvan kunnen worden
verkregen.
Vooreerst kan men twee goniometrische functiën met
dezelfde periode T samenstéllen, zoo als in

y=alCOS2'1r(T+Pl)+a2coS2?r(~+Pll)'

. (4)

waar wederom t de onafhankelijk veranderlijke is I T de
gemeenschappelijke periode, terwijl al' a9 , PI en Ps allerlei
standvastige waarden kunnen hebben. Het behoeft geen
betoog, dat ook de som y de periode T zal bflzi t ten.
Om intusschen den aard der functie geheel te leeren kennen
kan men van de volgende transformatie gebruik maken.
Menschrijve vooreerst voor (4)
t
Y (al COS 2 7f' PI all cos 2 '7r P,J oas 2 '7r T -

+

=
-

(al SlO. 2

'Ir

PI

+all.sm 2

'Ir

. 2 7f' T'
t
Ps ) SIn

'ailrbj 'nu de coëfficienten van cos 2
~t..,

'ivUtige grootheden zijn,
",

'i
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Verder boude men in bet oog, dat twee gegeven getallen
iZ en {3 altijd in den vorm
iZ = r cos cp en {3 = l' sin cp
kunnen worden voorgesteld; immers daartoe heeft men slechts.
r = V;iT=F,Gs te nemen en vervolgens den hoek cp te be{3 DOt
de
· cos cp = i- Z
aIen UIt
en .
SUl cp = --.
1 passe men op

P

r

l'

coëfficienten van eOE! 2 7r ~ en sin 2 7r; in (5/ toe en stelle

+

cos 2 7r PI
ai COE! 2 7r P2 = A cos 2 7r P ,
a1 sin 2 7r PI
a 2 sin 2 7r Pi = A siu 2 7r P ,
waardoor de grootheden A en P (beide zijn natuurlijk standvastig) bepaald kunnen worden. Daardoor gaat nu de be-schouwde funotie over in
al

+

y = A cos 2 7r ( ;

+ p),

waaruit blijkt, dat zij van geheel denzelfden aard is als de
beide funetiën, uit welker samenstelling zij ontstaan is.
Verheft men de beide vergelijkingen, die ter bepaling
van A en P dienen, in de tweede macht en telt men ze
daarna op, dan verkrijgt men
Al = all
a Bl
2 al a, COS 2 7r (PI-Pi)'
De hier verkregen uitkomsten, die voor de theorie van bet
geluid en het licht van belang zijn, kan men gflmakkelijk
uitbreiden tot het geval, dat meer dan twee goniometrische
functiën met dezelfde periode worden samengesteld. Men
komt aId us tot het algemeene resultaat, dat door de ~a
menstelling van een willekeurig aantal dergelijke functiën
eene nieuwe van gelteel denzelfden aard ontstaat.
De verschillende goniometrische functiën, die met elkander worden samengesteld, kunnen ook verschillende perioden bezitten; ook dan kan de resulteerende functie nog
periodiek zijn. Zoo heeft b. v.

+ +

y=

+

+

+ .... +

sin x
as sin 2 x
a 3 sin 3 x
a" sin n x
de periode 2 7r, daar elke term tot dezelfde waarde terugal
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keert, wannAer men x met 27r laat toenemen. Maar nu
kan y niet meer door eene enkele goniometrische functie
van de periode 2 7r worden voorgesteld. Met andere woorden, wij hebben thans door samenstelling van goniometrische functiën eene periodieke functie van meer samengestelden aard verkregen.
§ 15. Do.)r omkeering van de goniometrische functiën
ontstaan de cyclometrische. waarvan natuurlijk alle eigenschappen uit die der eerste kunnen worden afgeleid. Zoo
beantwoordt aan de periodiciteit der goniometrische functiën de veelwaardigl/{>id der cyclometrische. Is er b. v.
sprake van den hoog, die de onafhankelijk veranderlijke :IJ
tot sinus heeft (Bg sin ,r of Arc sin x) en kent mr.n voor
eene bepaalde waarde van .r ééne waarde van dien boog,
dan voldoen eveneens aan de voorwaarde alle andere waarden, die daaruit door bijvoeging of aftrekking van een
willekeurig geheel aantal malen 2 7r worden verkregen. Bij
Bg sin x wordt het aantal waarden nog grooter door de
omstandigheid, dut een boog !ln zijn supplement denzelfden
sinus hebbP.Jl; door nl. al de boven vermelde waarden van
71' af te trekken verkrijgt men eene tweede serie, waarvan
de opvolgende termen eveneens het verschil 2 7r hebben.
Op dezelfde wijze heeft ook Bg cos ,'/: voor elke waa.rde
van :IJ een groot aantal waarden, die in twee seriën kunnen worden gerangschikt. De waarden van elke reeks
klimmen met het verschil 2 7r op en die van de tweede
serie worden uit die der eerste door omkeering van het
teeken verkregen.
Daar de tangens en de cotangens de periode 7r bezitten,
klimmen de verschillende waarden van Bg tg x en Bg cot x
met 7r op.
Natuurlijk kan bet vaak wenschelijk zijn door eene geschikte restrictie de beteekenis van Bg sin.v enz. te beperken; later zullen wij dit werkelijk moeten doen.
§ 16, Wij hebben in het bovenstaande de voornaamste eenvoudige functiën leeren kennen. Door combinatie
daarvan kan men meer ingewikkelde functiën verkrijgen. Laat, om hiervan een voorbeeld te hebben, de
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beweging van een punt langs eene t:echte lijn worden voorgesteld door
!J

=

a e --

À

t cos 2 "

(~. + p )

,

waarbij evenals vroeger t den tijd en !I den afstand tot
een vast punt voorstelt. Deze formule onderscheidt zich
van de vroegere voor eene enkelvoudige tri1ling alleen door
het optreden van den factor e - À t; daarin zij )" eene poaitiere constllnte. Het is nu niet moeilijk in te zien, dat
de door bovenstaa~de vergelijking voorgestelde beweging
nog steeds eene heen- en weergaande zal zijn, want bij
toenemende waarden van t wordt cos 2 7r

(~, + p )

en dus

ook y beurtelings ]!ositief en negatief. Maar de eerste factor e - À t wordt Lij bet klimmen van t voortdurend kleiner
en het gevolg biervan is. dat de beweging tUBschen steeds
engere gr.enzen plaats beeft. Wij kunnen ze beschrijven
als eene trilling met vOOl'tdurend afnemende en tot 0 naderende a·mpHtudo.
§ 17. Tot nog toe hebben wij steeds aangenomen, dat
de afhankelijk veranderlijke y in de onafhankelijk veranderlijke x was uitgedrukt. Dit is illtusschen niet noodzakelijk om de eerste als eelle functie van de laatste te bepalen. Daartoe is het voldoende, dat tusschen .v en !I eene
vergelijking hestaat; immers kietlt men dan voor .v eene
bepaalde waarde. dan zal ook !J slechts Mne of meer bepaalde
waarden kunnen hebben. Is op deze wijze het verband
tusschen de beide veranderlijken door t>ene vergelijking geg~veD, die niet naar y is opgelost (en die oplossing is,
gelijk men weet, slecbts in enkele gevallen mogelijk) dan
noemt men !J ecne i'll{/elcikkelde functie van x.
Er zijn gevallen, waarin men, ofschoon men voor elke
waarde van de eene veranderlijke die der andere kent,
zelfs zulk eene vergelijking tusflchen beide niet kan aangeven. Zoo heeft men voor vele temperaturen het maximum
van spankracht van waterdamp gemeten en aan de daaruit,
~epgestelde tabellen kan men (door interpolatie) ook voor

11
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andere temperaturen met voldoende nauwkeurigheid de
grootte dier spankracht ontleenen. Ofschoon het nu nog
niet gelukt is, de ware betrekking tusschen die grootheid
en de temperatuur door ecne vergelijking weer te geven.
hebben wij toch de spankracht van den verzadigden damp
als eene geheel bekende functie van de temperatuur te
beschouwen.
§ 18. Wanneer men niet anders wcnscht aan te wijzen,
dan dat eene grootheid y eene functie van .r is - hetzij
omdat men den aard van het verband tusschen .r, en y
niet kent, hetzij omdat men dit ter wille van de algemeenheid onbepaald wil laten - is men gewoon een der
teekens
y=F(.r), !I=f{x), !I=~(;r),
of dergelijke te bezigen. In de keus daarvan is men geheel vrij; slechts houde men in lIet oog, dat in een zelfäe
vraagstuk elk teeken slechts ééne wet van afhankelijkheid
mag voorstellen Wij bedoelen daarmede, dat zood ra eens
het teek en F (.r) is ingevoerd, onder F (~), waarbij ~ eenig
veranderlijk of standvastig getal is, slechts de grootheid verstaan mag worden, dio men verkrijgt wam.eer men in F V}
,r door dat getal vervangt. Is b v. F (;r) = ep 3' cos q .t~,
dan moet F(~)=el't cosq~ zijn.
§ 19. Dikwijls hangt de waarde eener veranderlijke
grootheid niet van ééne andere af, maar van twee of
meer. Zoo heeft men, om het. volume van eene gasmassa te kunnen aangeven, de kennis noodig van den druk
en de temperatuur: de schommeltijd van een slinger hangt
behalve van zijne lengte ook af van de intensiteit der
zwaartekracht, die zoodra men slingers vergelijkt op verschillende punten van 11et aardoppervlak geplaatst, eveneens
als veranderlijk beschouwd moet worden.
In dergelijke gevallen hebben wij met fnnctiën van twee
of meer onsfllankelijk veranderlijken te doen. Ook hier
kan de afhankelijk veranderlijke grootheid of werkelijk in
de onafhankelijk veranderlijken zijn uitgedrukt, Of slechts
door eene onopgeloste vergelijking daarmede zijn verbonden. Ook is het mogelijk, dat men alleen voor verschil-

,

,',

,'-

.,-,;""i,;-,-'< "
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lende waarden der onaf hankelijk veranderlijken de waarde
der functle kent. zonder eene vergelijking te kunnen opstellen.
'Vil, of kan men niet aangeven, volgens welke wet de
functie van de veranderlijken .x. y. z. enz. afhangt, dan
bezigt men teekens als F (.T I Y. z, .. ) waarbij nu nog opgemerkt behoort te worden, dat de volgorde, waarin men
:x, y, z, . .. schrijft, niet onverschillig is Eene verandering in die volgorde beteekent eene verwisseling van de
onafhankelijk veranderlijken met elkaar. Is b, v. F (.x, y) =
.xl y. dan zal F 0, x) = y2;1: zijn.
§ 20. Het meest algemeene geval ván functionaal verband is het volgende. Laat er p veranderlijke grootheden
zijn, die aan q gegeven vergelijkingen voldo 11 moeten,
waarbij natuurlijk q < p moet zijn, daar ander.. alle verandering zou zijn buitengesloten. Men kan dan eenige
van de veranderlijken • ten getale van p-q, uitkiezen en
zoodra men aan' deze willekeurige waarden heeft toegekend
de q overige uit de vergelijkingen bepalen. M. a. w. deze
q veranderlijkel1 zijn Jan functiën van de p-q eerdte.
Welke onder de p grootheden tot onafhankelijk veranderlijken worden gekozen is hierbij in het algemeen onverschillig.

VRAAGSTUKKEN.
1. Bepaal de grenswaarden der volgende uitdrukkingen

voor de daarachter geplaatste waarden van
:ei

+ +

+

X!

2 :x - 35
3 Xi
2x
4
,?;2_8tr+15(·x=5), 2x~+ x +5(:X= 00),

c. +
a trm

i - cos :x
.xli

+ b (tr -_
d

) sin a x

00 ,

si.n 3

X
11:

_ 0) tg tr (
(:x - , x

(x = 0), .x -71' (.'1: = 11'), (1 - 3 x)

_ 0)
x-,

1

+~
z

(x = 0) ,

111
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1 1 1

+ a sin ,r.).r (x =

+

+

0), (1
.r):;(.v = 0), (1
.v);> (x = 0).
2. Een lichaam, dat aanvankelijk eene temperatuur van
TO heeft, wordt in eene omgeving gebracht, die constant
op de temperatuur van 0 0 wordt gehouden. Het koelt
daarin zoodallig af, dat de hoeveelheid warmte, die bet
gedurende een bepaalden tijd verliest, evenredig is aan bet
temperatuurverschil met de omgeving. Werd dit verschil
(door warmte toe te voeren) voort,durend op 1 0 gehouden,
dan zou het lichaam in de secunde a warmteeenheden afgeven. Indien nu door een verlies van 1 warmteeenbeid
de temperatuur 5-0 daalt, wat is zij dan geworden, x
secunden na het begin der proef?
3. In een plat vlak zijn twee rechte lijnen L} en L.
loodrecht op elkander getrokken. Eene derde lijn AB van
onveranderlijke lengte wordt zoo bewogen, dat haar eene
uiteinde langs Lp het andere langs L. glijdt, waarbij zij
beurtelings het snijpunt 0 van 1.} en Lil passeeren. Wanneer nu de beweging van A eene enkelvoudige harmonische is, vraagt men te bewijzen, dat ook B zulk eene
beweging uitvoert.
Zal dit ook nog het geval zijn, wanneer Lr en L, scheeve
hoeken vormen P
Men vraagt verder, als de beide vaste lijnen loodrecht
, op elkander staan, den hoek, dien AB met eene van beiden
maakt en den afstand van 0 tot AB als functiën van den
tijd voor te stellen.
4. Herleid
(1

al

cos 2 'Ir

(~+ PI) +all COS 2

+PB)+ ....
.. .+ an 2 (~ + PI')

'Ir ( ;

COS

'Ir

tot eene enkele goniometrische functie.
5. Eveneens
al

cos 2 'Ir

(~ +P.) + aB sin 2 (~ +P').
'Ir

.. -;..-
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6, Wanneer zal
cos ?' a~ cos d .e
cos IX or cos {3 .1'
ejlDe periodieke functie van a' zijn?
7. Men vraagt de formules

+

Bg sin

.1'

+ Bg sin .IJ =

en

Dg tg .1' I

I

+ !I i" '1 + :IJ
Bg tg !I = Bg tg r:...-:;y
Bg sin (.1' \,/r~!ïï

.1'")

.r,

te bewijzen, en daurLij de beperkende bepalingen aan te
geven, die voor de juistheid ervan lloodig zijn.
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GRAPHISCHE VOORSTELUNG VAN FUNCTIËN.
GRONDBEGINSELEN DER ANALYTISCHE MEETKUNDE
VAN HET PLATTE VLAK.

§ 21. Ten einde ecne duidelijke voorstelling te verkrijgen van het verband tusschen twee of meer veranderlijke
grootheden is het dikwijls raadzaam, dit graphisch,
d. w. z. door eene meetkundige figuur, voor te stellen.
De schoone vinding van Descartes , de analytische meetkunde, geeft hiervoor het middel aan de hand. Bepalen wij ons bij eene korte beschouwing daarvan voorloopig tot hei geval van twee veranderlijke grootheden j
de figuur, die de betrekking tU8schen beide voorstelt,
kan dan in een plat vlak geconstrueerd worden.
Men trekke in zulk een vlak (Fig. B) twee onderling
I<'ig. 8.
loodrechte lijnen OX en OY. Dan kan
];Tl'
men voor elk punt P van het vlak
de afstanden PB en l'A tot die lijnen
B
.p
aan ge yen. 18 de lengte dier afstanden
I - -------,
bekend, dan is klaarblijkelijk de plaats
1
van heL punt P geheel bepaald) wanI
neer men ten minste nog weet aan
l,:.elke pZijd}e. vtan Ie1ke der beidehvasftte
Of
A
...r' lJnen
Jg .
mmers men ee t
om P te vinden 8lechts den eeuen
afstand van 0 uit op OX uit te zetten
en in het aldus verkregen punt A

--_.J
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eene loodlijn AP, gelijk aan den anderen afstand op te
richten.
Deze beide grootheden OA en AP (of BP en AP), die
de plaats van bet punt P bepalen, noemt men de coördi'Ilatlm van het punt, de vaste lijnen OX en OY de coördinaatassen en bun snijpunt 0 den oorsprong der coördinaten.
Men is verder gewoon door bei teeken van de coördinaten
aan te wijzen, aan welke zijde vau elke der assen l' ligt,
zoodat grootte en teeken der coördinaten ter plaatsbepaling
van P voldoende zijn. Om dit doel te bereiken wordt langs
elke der assen ééne ricbting als de positieve aangenomen,
en de coördinaten heeten dan positief of negatief, al naarmate zij, wanneer men ze van 0 afrekent (OA en OB)
die richtingen of de tegengestelde hebben.
Eindelijk is men gewoon de coördinaten van een punt
door bepaalde letters aan te wijzen, b. v. door $ en y.
waarbij, zoodra van meer dan één punt de coördinaten
voorkomen, van geschikte indices ter nadere aanwijzing
kan worden gebruik gemaakt. Bij de assen en wel aan
de positieve zijde plaatst men dan dezelfde (of overeenkomstige) letteril , zooa1s dat hier in de figuur is geschied,
onder dien verstande, dat de bij elke as geplaatste letter
overeenkomt met die, waardoor de langs of evenwijdig
aan die as geplaatste coördinaat wordt aangewezen.
Het zal na het gezegde duidelijk zijn, dat wanneer in
1<'ig 4.
Fig.' 4 de coördinaten van PI'
P" enz. reap_ met ·'C I , lil ; $., y"
enz. worden aangewezen, de vol.Pzr - ___ l!.. ------oP,
gende betrekkingen bestaan:
·
.
$2 = - $"
'/12 =
'!tI
.
·'Cs = - $, , 1/3 = - !Il
,;·•
_
$. =
$1' Y. = - '!Il'
-_-.<!_-oiil---l""'---ox
IJe beide coördinaten vaD eeu
punt spelen geheel (lezelfde rol;
een nnodzakelijk onderscheid tus· __.1!.L
schen beide bestaat niet Men
------'p,.,
kan zich intusschen voorstellen.
dat men om de plaats van P

,

I1
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met behulp van de coördinaten te verkrijgen eerst altijd
de eene daarvan van 0 uit van de x-as afsnijdt. en vervolgens aan de loodlijn AP de lengte y geeft. In overeenstemming hiermede onderscheidt men dan wel beide
coördiuaten door de benamingen ab8cis en ordinaat.
§ 22. Daar de plaats van een punt door zijne beide
coördinaten bepaald is zal men een systeem van punten
kunnen bepalen door voor elk daarvan de coördinaten aan
te geven. Zoodra dit geschied is moet men alle gl'Ootheden, die in dat systeElm voorkomen. de lengte van lijnen~.
de grootte van hoeken, den inhoud van deelen van het
platte vlak. enz. kunnen berekenen. Hier vermelden wij
vooreerst, dat van een punt P (Fig. 5) met de coördinaten
Fig. 5.
.1: en y de afstand tot den oorsprong
IJ
p
gegeven wordt door

~

I
I

r=

\/,r,~+y2,

/'.1;
i / V ....i

welk ook bet teeken van .v en y
moge zijn. Ook de richting der
o
.{
X Jijn van 0 naar P getrokken kan
gemakkelijk worden aangegeven. Wij bepalen eene richting door den hoek I dien zij met OX vormt en stellen
daarbij eens voor al vast. dat die hoek positief zal genoemd worden. wanneet' hij beantwoordt aan eene wen teFig. 6.
liog van OX uit in die richting,
p\
.u
waarin men na eene wenteling over
\ \
een hoek van 90° OY bereikt.
(Verg. Fig. 6). Is dit aangenomen, dan zal men, dank zij de
0' \~
X overeenstemming tusschen hetbo'-,_.~
ven omtrent de teekens van x en
Q,
y en het in de goniomet.rie omtrent die van den cosinus en den sinus vastgestelde I voor
Üen hoek ~. dien in Fig, 5 OP met OX vormt, steeds de

/ '+<"
N
t

formules
Cl.
m 'Cl.
y
eosoJ= r-, 81noJ=-,
r
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tg .9- =

"-'/

.1'

hebben, waar het punt P ook gelegen zij.
~Ien merke nog op, dat., wanneer er sprake is van den
tangens van den hoek. dien eene J\jn met OX vormt, het
onverschillig is, welke der l.eide richtingen langs die lijn
men uitkiest.
Heeft men twee punten P, en P 2 met de coördinaten
.r l • Hl en .1'2' .'/2' dan wordt de afstand P,P2 bepaald door
1= \lr..r,-.r1)Z-F(il~-Yl)·'

terwijl de hoek.9-, dien (Ie lijn I\P 2 met OXvormt, gegeven wordt door
,

.r - .rJ

a
cos 5' = .. ---l
t~

•

RlIl

Cl.

v =

•.'/ 2 -

I

11
./1

)

,112 -,1JJ
s- =----.
;1'2 ·'1'1

Men overtuige zich ook bij deze formules van de algemeene
geldigheid.
§ 23. Zie bier, hoe men nu van het beschreven hUIDmiddel gebruik kan maken om de betrekking tusschen twee
veranderlijke grootheden graphisch voor te stellen. Men
kan bij elke functie aan de onafhankelijk veranderlijke
achtereenvolgens verschillende waarden geven, bij elke
daarvan de waarde der functie zoeken en ahlus een aantal i .,'
stelsèls van bij elkaar beboorende waarden der verander";'
lijken verkrijgen. Elk zoodanig systeem kan dvt.!' de ligging van een punt worden voorgesteld. Daartoe trek1re
men in een plat vlak twee coördinaatassen en bepale de
plaats van het punt zoo. dat zijne abscis de onafbankelijj;,
zijne ordinaat de afbankelijk veranderlijke voorstelt. N~"
tuurlijk moet .men bij het ontwerpen der figuur beginner
met eene zekere lengte aan te nemen, die als eenheid zal
dienen om de door getallen uitgedrukte veranderlijken door
lijnen te kunnen voorstellen.
Zoekt men op de beschreven wijze voor elk stelsel van
bij elkaar behoorende waarden der veranderJijken bet cor-
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respondeerende punt, dan kan men door al de verkregen
punten eene - in het algemeen kromme -- lijn trekken.
En zoo dra deze eens geteekend is 'zal eene eenvoudige COllstructie de waarde der eene veranderlijke doen kennen, die
bij eene opgegeven waarde der andere behoort.
Wij moeten hierbij nog opmerken, dat, indien de fUllctie
twee- of meerwaardig is, bij eene zelfde abscis twee of meer
punten met verschillende ordinaten zullen gevonden worden; de verkregen lijn zal dan door eene loodlijn op de
as der abscissen in meer dan één punt worden gesneden.
§ 24. Laat, om het gezegde door een voorbeeld op te
helderen , de vergelijking
y=2+x-.r 2
zijn gegeven. Substitueert men hierin
x=-1; 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 3 ,
dan wordt
.
O', 2', 2,25; 2; 1,25; 0; - 4.
Y=
J·ig. 7.
Maakt men nu in Fig. 7

fi ~ b

TI

j i '~c
.,, ,,, .,,
:

p

:

I

- -=+--+-'-'!:-*-''r--=......,,=--:E X

,;,
,

OF=1.
Og=2
OA = 0,5;
OB=1;
00=-1,5;
OD=2
OE=3;

Aa = 2,25,

Bb=2,
Oc='1,25,

Ee=4,

dan stelt de kromme lijn, door
de punten F, g, a, b, c, D, e
getrokken, de wet van afhankelijkheid voor tusschen x en y.
De kromme lijn is het meete
kundige beeld van hetgeen door
•
de vergelijking algebraïsch
wordt uitgedrukt en evenals de meetkundige figuur een
hulpmiddel is bij het bestudeeren der algebraïsche betrekking kan ook omgekeerd de laatste dienen om door algebraïsche beachouwingen de eigenschappen der figuur te
!
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ontdekken. Men noem t de bedoelde betrekking de t'ergelijking der kromme lijn en bezigt haar in de analytische
meetkunde werkelijk om de eigenschappen der lijn te leeren kennen.
§ 25. Het is van belang. bij de meest voorkomende
functiën te weten, door welke figuur zij worden voorgesteld. Beginnen wij met een zeer eenvoudig geval, dat
nl. van de functie

y=px,
waarbij p eene constante is. De lijn, die deze functie
voorstelt. moet de eigenschap bezitten. dat voor elk barer
punten de verhouding van ordinaat en abscis dezelfde is,
Fig. 8.
nl. = p. Klaarblijkelijk is
zij dus eene reel/te lijn OL
(Fig. 8), gaande door den
.--N oorsprong en waarvan de
richting (§ 22) bepaald wordt
~
~4
door de vergelijking
,,
L
tg LOX= p.
pil
f dau
::
Is daarbij p positie,
---::;o~:_--+.:_-};~-;-.- -_or' ligt de lijn binnen den hoek
a
- - XOY en den overstaanden
1
hoek; voor negatieve waarden van p binnen de beide
andere boeken door de ooördinaatassen gevormd.
Gemakkelijk kan men hieruit afieiden, door welke lijn
de functie

I

y=pa:+g
wordt voorgesteld.
OL, waarvan

Want construeert men eerst de lijn

y=pa:
de vergelij king
vinden. slechts
ken PR, P'R',
krijgt daardoor

is, dan zal men, om de gezochte lijn te
bij alle ordinaten QP I Q'P', enz. stukenz; = q behoeven te voegen. Men vereene rechte lijn MN, evenwijdig aan de
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eerste en die de y-as snijdt in een punt A op een afstand
q van 0 gelegen en wel aan de eene of aan de andere
zijde van 0, naarmate q positief of negatief is: Nog
altijd wordt de hoek, dien de lijn met OX vormt, bepaald
door de voorwaarde, dat zijn tangens = pis.
Ret is nu niet moeilijk in te zien, welken stand de
rechte lijn voor verschillende waarden en teekens van de
Fig. \I
constanten p en q. verkrijgt.
Zijn beide b. v. negatief t dan
loopt zij zooals MN in Fig. 9.
Daar men uit de algemeene
vergelijking van den eersten
graad
Atv BH
C= 0
door oplossing altijd voor y
den vorm p iV q vindt, wordt
ook die algemeene vergelijking door eene rechte lijn
voorgesteld.
In verband met het bovenstaande is men gewoon, eene functie van den eersten graad,
als p x q, eene lineaire functie en elke verp:elijking,
wlloIl.rin eenige (ook meer dan twee) veranderlijken in den
eersten graad (en niet Dlet elkander vermenigvuldigd) voorkomen, eene lineaire vergelijking te noemen.
Het verdient nog opmerking, dat in de vergelijking
eener rechte lijn twee standvastige grootheden (p en q,
of de verhoudingen van A, B en Cl voorkomen, die niet
veranderd kunnen worden, zonder dat de lijn een anderen
stand verkrijgt. Ook de vergelijking eener kromme lijn
bevat in het algemeen behalve de coördinaten :e en y verschillende standvastige grootheden a, b, c, enz., zoodat bij
~erandering daarvan de lijn eene andere wordt. In meerdere of mindere mate behoudt zij daarbij hetzelfde karakIer, zoodat al de lijnen, die alleen in de waarden van
a, b, c, enz. van' elkaar verschillen, tot eene zelfde klasse
gerekend kunnen worden. Men geeft aan de constanten
1'Iel den naam van parameters.

+ +
+

+

3
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§ 26. Door de vergelijking eener rechte lijn wordt de
ordinaat als eene algebraïsche functie van de abscis gegeven. Bij tal van kromme lijnen is dit evenzeer het geval
al wordt dan ook die functie minder eenvoudig. Daartoe
behooren eenige lijnen, die in de wiskunde en in de
toepassingen daarvan eene zeer belangrijke rol spelen.
Deze zijn de t-irkel, de ellips, de h!Jperbool en de parabool en wij zullen bij elke daarvan de vergelijking zoeken
in de onderstelling, dat de coördinaata"sen een bepaalden eenvoudigen stand met betrekking tot de kromme lijn
hebben.
Kiezen wij bij den cirkel het middelpunt tot oorsprong
l"ig. 10.
der coördinaten, dan wordt de
hoofdeigenschap der lijn (Fig. Hl)
.iJl
onmiddellijk uitgedrukt door de
vergelijking
I
-~p

?~

~' '!~. :

waarbii~ a de straal is. Ziia geeft
--+_ _-:+-/_" .•.... _.~___._._ y als functie van.x (of omgekeerd)
0l 'L' ..1! x en daarbij verkrijgt y telkens
/
twee gelijke waarden met tegen',,-- ! //
gestelde teekens , hetgeen aan
~
eene bekende meetkundige eigen\
schap beantwoordt.
§ 27. De ellips (Fig. 11) is eene kromme lijn, die de
eigl'nschap bezit, dat voor elk harer punten de som der
afstanden tot twee vaste punten F en G even groot iB. Die
Fig. ll.
beide punten haeten de brandlJ'
punten en de bedoelde afstanden
de voerstralen.
p
B
Kiezen wij het midden van
FG tot oorsprong der~oördi
naten, plaatsen wij de .x-AS langs
A'~:::=--""'O,;j--7t-++'Jtr:.x OG, de y.as loodrecht daarop I
noemen wij verder de bovengenoemde standvastige som 2,0
.8'
en stellen wij OG = c, dan IS
I

\
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let niet moeilijk, de vergelijking van de ellips te vinden.
Nant voor een punt P der kromme lijn met de coördinaten
['enyis

+ c)2 + y2,
PG= V(.x - C)2 + yl;

PF = \/(.1'
lerhalve moet
~ijn.

Deze vergelijking kan intusschen nog aanmerkelijk verworden. Door de wortelteekens te verdrijven
leemt zij den volgenden vorm aan
(a 2 _ Cl) :1: 2 a 2 yl = al (a2 _ c2).

~envoudigd

+

3telt men tot verdere vereenvoudiging
al-cl =b2

,

hetgeen blijkbaar geoorloofd is, daar
wordt eindelijk de vergelijking
.xi y2
a2+ b2 = 1-

a> c

moet ZIJn, dan

Eene eenvoudige eigenschap der ellips blijkt hieruit onmiddellijk. Wanneer in eene kromme lijn eene rechte zoo
getrokken kan worden, dat zij alle koorden, die er loodrecht op staan, middendoor en dus de geheele figuur in
twee gelijke en gelijkvormige deelen verdeelt, wordt zij
eene as der figuur genoemd. Daar nu aan elke waarde
van x twee gelijke waarden van y met t.egengestelde teekeus beantwoorden en omgekeerd, bezit de ellips de beide
assen OX en OY. De punten, waar zij deze snijdt, de
ZOogenaamde toppen, liggen op a:fstanden OA = OA' = a
en OB = OB' = b van den oorsprong; immers voor y = 0
Wordt te = ± a, voor te = 0 y = ± b. Daar a > b is noemt
lllen a de h.alve f/roote, b de halve kleine as.
Voor b = a gaat de lijn in een cirkel over, die dus als
een bijzonder geval der ellips kan beschouwd worden.
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§ 28. Lost men uit de vergelijking der ellips y op,
dan verkrijgt men
Bij den vroeger beschouwden cirkel met den straal

.1I=±'

ai

a

was

-i(

De eerste uitdrukking onderscheidt zich van de laatste
alleen door den standvastigen factor~.
b

De meetkundige

WarM (Fig. 1~) op de groote
as AA' der ellips als midFig. 12.
d 11
JJ
a
e ijn een cirkel beschreven,
dan is de verhouding van de
1
ordinaten OQ en CP, die bij
den cirkel en bij de ellips
lP
bii dezelfde abscis bebooren.
1
st~ndvastig. Een qergelijk
I
~---h-'
verband bestaat ook tusschen
~I-----o·::i- C
A de ellips en dt'n cirkel, die
op de kleine as als middellijn
beschreven kan worden. Hieruit volgt, dat men eene ellips verkrijgt, wanneer men
van een cirkel uitgaat, daarin
eene middellijn trekt en alle afstanden tot die middellijn
in dezelfde verhouding verkleint of vergroot. Men kan er
tevens uit afleiden. dat de projectie van een cirkel op een
vlak, dat met dat van den cirkel een zQkeren boek maakt,
aJtijd eene ellips is en dat een omwentelingscilinder door een
plat vlak in het algemeen volgens eene ellips wordt gesneden.
Het bovenstaande is tevens een goed voorbeeld van hei
nut, dat in de analytische meetkunde de algebraïsche be
werkingen bij de opsporing van meetkundige eigenschapper
opleveren. Want zonder dit hulpmiddel zou het niet zee
gemakkelijk zijn uit de eigenschap der brandpunten v~
eene ellips het verband af te leiden, da.t er tUBschen dl
lijn en de beide boven vermelde cirkels bestaat.
beteekenis hiervan is deze.

:
L

I
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§ 29. De hyperbool (Fig. 13) heeft ccne dergelijke grondeigenschap als de ellips en bij alle verschil in den vorm
der beide lijnen neemt dien tengevolge de vergelijking eene
dergelijke gedaante aan als die der ellips. Ook hier spelen
twee vaste punten I de
Fig. 13
brandpunten F en G
eene belangrijke rol,
maar thans is niet de
som, maar het verschil
der voerstralen voor elk
punt even groot. De
kromme lijn bestaat uit
twee takken PQ en RB,
FAO
zoodat bij den eenen de
afstand tot F, bij den
anderen die tot G het
grootst is. Elk dezer
takken strekt zich aan
/S
beide zijden tot in het
oneindige uit. Kiezen wij hier de coördinaatassen met
betrekking tot de brandpunten op dezelfde wijze als bij
de ellips, stellen wij weer OG = (' en noemen wij thallB
het standvastige verschil der voerstralen 2a, dan is voor
elk punt P der kromme lijn met de coördinaten te en y
\i (,x
c)2
y2 - , (x _ (')1 y2 = ± 2a,
waarbij het bovenste of het benedenste teeken geldt al
naarmate het punt op den eenen of op den auderen tak
ligt. Bij de verdere herleiding dezer vergelijking valt door
de machtsverheffing het verschil in teeken weg, zoodat men
ten slotte voor beide takken ééne vergelijking zonder dubbele teekens verkrijgt. Die vergelijking wordt weer
(a!l-c 2) xl!
al y2 = al (all _ cll ).
Hier is echter a < c. Wij stellen dus all - cll = - bi en
verkrijgen dan voor de vergelijking der hyperbool

/

+ +

+

+

.x2

!l_

ei'}. - b2 -1,
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waaruit blijkt, dat ook hier a de lengte der stukken 0 A
en 0 A' aangeeft, die van de x-as worden afgesneden.
§ 30. De hyperbool met hare zich tot in het oneindige
uitstrekkende takken bezit eene zeer merkwaardige eigenschap. Beschouwen wij (Fig. 14) de rechte lijnen 011 en
o E met de vergelijkinI'îg 14.
yj
gen
-I
!J/~
b
b
'
q/, J' Y =
~ ,r, en y = - äx

+

~. ;P

j

en vergelijken wij voor
eene zelfde abflcis:r = 0 C
de ordinaten bij 0 D en
bij den tak A E der hyperbool behoorende. De
eerste is
b
CQ=-x,

//:"

a

de laatste
b

.

C P = - \/ :xli _

all

a

'

zoodat steeds CP < C Q is en de kromme lijn voortdurend
beneden de rechte blijft. Het verschil der beide ordinaten

P Q=

~ [x -

V

x
2

-

a

J'

2

waarvoor men kan schrijven

PQ=

ah

x

+ ti xi -

all ,

Deemt blijkens de laatste uitdrukking af als te toeneemt en
beeft 0 tot grens. De kromme lijn A F nadert dus voorldurend tot de rechte lijn OD en komt, wanneer men beide
slechts genoegzaam verlengt, op zoo korten afstand daa~'
'van als men verkiest, zonder intusschen de rechte lijn oo~t
geheel te kunnen bereiken. Iets dergelijks heeft bij de -drIe
andere takken der hyperbool plaats.
..
Rechte lijnen, die ten opzichte van eene kromme lijn
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den hier besproken loop heboen , heeten asymptoten. Zij
kunnen bij de hyperbool gemakkelijk op eene in de figuur
aangewezen wijze geconstrueerd worden, zoodra de toppen
A en .A' en de brandpunten F en G gegeven zijn.
§ 31. De laatste der bovengenoemde kromme lijnen, de
parabool (Fig. 15) is de meetkundige plaats van alle punten, die even ver verwIjderd zijn van eene rechte lijn R R
en van een punt F. Daarbij
l<'ig. 15.
heet R R de richtlijn, F het
RlrJ
. I
brandpunt.
Kiezen wij hier tot oorsprong der coördinaten het
Ci" ,
midden 0 der loodlijn uit F
I
op R R neergelaten (klaar"
blijkelijk is dit een punt der
kromme lijn), plaatsen wij
A-*~Ol---.:F~---B~---X= de x-as langs 0 F, dus de
y-as evenwijdig aan R R en
noemen wij den afstand F A
(de eenige grootheid. die ter
bepaling van de figuur noodig is) p, dan zijn voor eenig
punt P met de coördinaten x
B
en y de afstanden tot F en
tot RR
PF=\l :,X_{-p)2+y2
en P C=x+~p.
Uit de gelijkstelling van ~ide volgt na eenige herleiding
voor de vergelijking der parabool
yi = 2px.
§ 32. W~i hebben bij het opmaken van de vergelijkingen der besproken kromme lijnen steeds coördinaatassen
ingevoerd, die met betrekking' tot die lijnen een eenvoudigen stand hebben. Het is intusschen dikwijls noodig een
ander assenstelsel te bezigen. Men kan de daarop betrekking hebbende vergelijkingen uit de boven atgeleide verkrijgen, wanneer men eerst de formules zoekt, waardoor
I

.:·. . /
0."
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de coördinaten van een punt op het eene assenstelsel uit
die op het andere kunnen worden berekend, formules,
die door eenvoudige meetkundige beschouwingen worden
verkregen.
Laat vooreerst het eene stelsel uit het andere ontstaan
door eene verschuiving der assen met behoud van hare richting. Zijn dan (Fig. 16) 0 X en 0 Y de oorspronkelijke,
0' X' en 0' Y' de nieuwe
Fig. 16.
coördinaatassen, stellen a en
),
b de coördinaten van O' met
.
betrekking tot 0 X en 0 Y
.- - ---- --1- ,. '" -- ----- .-,.1"
voor, ;r en y de oorspronkelijke, .v· en 1/ de nieuwe
: _,u û.:---------'-- X' coördinaten van eenig punt
,
P, dan is
.

iö,

.1'

=

.T'

+ a,

.'! = y'

i

+ b,

welke vergelijkingen in het
algemeen gelden, welke ook
i
de teekens der daarin voor·
j
komende grootheden zijn.
TeIl tweede beschouwen wij (Fig. 17) het geval, dat de
oorsprong der coördinaten onveranderd blijft en de nieuwe
assen 0 X' en 0 Y' uit de oorspronkelijke 0 X en 0 Y door
eene w,;nteling worden verkregen. De grootte daarvan bepalen wij door den hoek X 0 X' = a; daarbij hou de men
het in § 22 gezegde in het oog.
Fig. 17.
Om nu het verband tUBSchen de
oorspronkelijke coördinaten J) en
11 en de nieuwe J.:' en y' vaD
\
eenig punt P te vinden merke
\
1\
men op , dat 0 A en A P de pro: \.
jectiën der gebroken lijn 0 A' P
\
, \,~x'op 0 X en 0 Y zijn en Jus in
,:5>tlt'
de projectii:in van 0 A' en A' P
o~~~êc,;
kunnen worden uitgedrukt. Daar..ti B
.T uit volgt
-Oi-···

,

X

f

\

.:V

=

IC I

cos lIf, -y

,-

SIn

lIf, ,
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Men overtuige zich ervan, dat deze formules wederom
voor alle waarden van x', y' en IX. gelden.
Wanneer eindelijk (en dit is het meest algemeene gevaJ)
de nieuwe assen 0' X' en 0' Y'
t'ig. 18.
(Fig. 18) verkregt>n worden door
de oorspronkelijke eerst te verschuiven naar een punt met de
\
coördinaten a en b en ze ver·
\i
•
volgens te doen wentelen over
A.'
een hoek IX, vindt men
lV = a
x' cos IX - H' sin IX ,
Y = b x' sin IX
y' cos IX.
Bene belangrijke eigenschap der
A:----~x'V" afgeleide transformatie-formules
o
is deze) dat zij met betrekking
zoowel tot de nieuwe als tot de oorspronkelijke coördinaten
lineair zijn.
Wij zijn thans in staat gesteld,. om, wanneer de vergelijking eener lijn op een assenstelsel 0 X, 0 Y gegeven is,
die op een ander stelsel 0' X', 0' Y' te vinden. Daartoe
hebben wij slechts x en y in .r' en ij' uit te drukken en
de verkregen waarden in de gegeven vergelijking te sub,titueeren j immers er ontstaat dan eene betrekking, waaraan door de nieuwe coördinaten van elk punt der lijn voldaan
Wordt. Gaat men op deze wijze bij den cirkel) de ellips,
de hyperbool of de parabool tot andere dan de vroeger
gekozen coördinaatassen over, dan wordt in het algemeen
de vergelijking minder eenvoudig. Omgekeerd kan men ook,
wanneer de vergelijking eener kromme lijn een eenigszins
iamengesteJden vorm heeft, menigmaal door overgang tot een
anderassenstelsel eene meer eenvoudige vergelijking verkrijgen.
§ 33. Wij helderen een en ander door een voorbeeld
op. Wanneer een punt zich in een plat vlak beweegt zullen zijne beide coördinaten ,ven y functiën van den sedert
~en vast oogenblik verloopen tijd t zijn en de beweging is
geheel bepaald. zoodra zij als zoodanig zijn gegeven. Laat nu
t
(1)
.v=acos21l'T'

+
+
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y = b cos 2 11"

(~ + p )

, •

(2)

zijn, d. w. z, laat elke der projectiën van het punt op de
coördinaatassen eene enkelvoudige harmonische beweging
met de periode Tuitvoeren, en stellen wij ons de vraag,
de baan te leeren kennen, die het punt zelf doorloopt,
Daartoe is het voldoende uit (1) en (2) den tijd t te eli·
mineeren ; immers, men verkrijgt dan eene betrekking
tusschen .1: en y (en standvastige grootheden), waaraan ten
allen tijde door de coördinaten van het bewegelijke punt
voldaan wordt en die dus de vergelijking der baan zijn
moet Om de oedoelde eliT!liuatie uit te voeren schrijve
men (2) in den vorm
c)
'f)
t'2
I)'1/ = cos C)- 7r Ttcos
- 7r P - sm - 11" T sm 11" p
en substitueere er de uit (1) volgende waarden
cos '2

7r -

t = x-

Ta.'

'2

SlD

tV
=
T

7r -

2

i

- .xa-2

in. Na herleiding verkrijgt men dan

,~2

a2

,
'jo

_

2cOs211"p·e,Y+:l =sin1l211"p
ab

bil

,

(a)

eene vergelijking, die eenige overeenkomst beeft met de
vroeger voo~ de ellips gevondene, maar samengesteld er is
door het optreden van een term met ,r ,Ij.
Eéne eigenschap der baan volgt onmiddellijk uit de
.omstandigheid dat in (3) nog steeds termen met de eerste
machten van ;1: of y alleen ontbreken. Wanneer nJ: zekere
waarden .r = <% , !J = {3 aan de vergelijking voldoen, voldoen
eveneens de waarden ;r, = - <%, Y = - {3. De meetkundige
beteekenis daarvan is deze, dat aan elk pUilt P der baan
een tweede punt P' beantwoordt, dat met. P en den coör'
dinatenoorsprong 0 op eene rechte lijn ligt, maar aan de
andere zijde van 0 dan P en op gelijken afstand. Alle
rechte lijnen in de baan door 0 getrokken worden due
door dat punt midden door gedeeld, iets wat men uitdrukt;
door 0 het middelpunt der kromme lijn te noemen.

JI
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Daar de coördinatenoorsprong reeds dezen eenvoudigen
stand ten opzichte van de baan heeft, zal eene verschui.ving
der assen de vergelijking niet anders dan samengestelder
maken. (Inderdaad zouden daarbij de eerste machten der
coördinaten optreden). Wel kan eene richtingsverandering
der assen de vergelijking vereenvoudigen. Passen wij eene
draaiing toe over den voorloopig onbepaald en hoek al, dan
zal de vergelijking der baan op de nieuwe assen 0 X' en
o Y' verkregen worden door in (3)
.r = .1:' cos al - y' sin.x en y = x' sin .x
y' cos .x
te suhstitueeren. Zij wordt dientengevolge na eenige herleiding

+

[(!. +~2) +(!2 - !2) cos 2 .x -

2 [ (1a2

-

+[( 1a +b'1)
2

2

-

1
. 2
b2 )sm"

2 co: ~ 1I'p sin 2 a:

+ 2 cos 2b
a

('lall-bl!
1) cos 2 IX

'iI"

P

JX'2_
'+

I
cos 2 a: ] .r.'I/

]
+ 'lcos211'p
~ ab
sin 2.x

y""=

= 2 81n 2 2 'iI" p.

Men kan thans den boek P& zoo bepalen, dat in deze vergelijking de term met x' y' wegvalt. Daartoe moet
2 ab

tg 2 a. =

0. 2 _

bl! cos 2 'iI" P

zijn. Wij kiezen onder de verschillende hoeken, die hieraan
voldoen, dien uit. waarbij
2 a b cos 2 11' P
sin 2 1Jf,=
,
ti al 2 all b2 cos 4 'iI" P b4
all _bl!
cos 2 a = :-;-:==;::::::;==::;;:=:;;;:===:===='7=::::;:;;V a 4 2 all bi cos 4 n- p b'
is. De vergelijking der baan wordt dan

[all + bl! -

V

a'

+

+

+

+

+ 2 a!î ba cos 4

'iI"

P

+b

4]

.r,jI

+

+[a + b'+ v' a +2a b cos 4 n-p+ h'JY'lI=2a b sin 2?1'p.
2

4

2 2

ll 2

- 52 -

2

44

BAAN VAN BEN BBWEGRLIJX PUNT.

Daar hier alle termen positief zijn (van den eersten is dit
door eene eenvoudige redeneering te bewijzen) mag men
stellen
2 a 2 bil ain ll 2 1r P
-;;--;-:-;:---:-7-==F:;::=::=;~===;:=:=:;:::::;::;: - a'2
ai
bi - \/ a 4 2 a.2 b~ COB 4 1r P b4 ,
2 a2 b2 Bins 2 1r P
"~
= b'2.
a2 b2 V at
2 a.2 bl! cos 4 1r P b%
Uit den vorm

+

+

+

+ +

+

+

X'2

a'2

y'2_

+ b'2 -1,

dien de vergelijking der baan dan aanneemt, blijkt, dat
zij eene ellips is, waarvan de halve assen de grootte a' en
b' hebben en de richting van de door ()(, bepaalde coördi·
naatassen 0 X' en 0 Y'.
~ 34. Het verdient opmerking, dat de handelwijze,
waardoor in de vorige § de baan van het bewegelijke punt
werd gevonden, ook in andere gevallen van dienst kan zijn.
Zoodra door de vergelijkingen
x=(/)(t), !J=Ij;(t)
is aangegeven. op welke wijze de coördinaten van het punt
van den tijd tafhangen, zal de eliminatie van t de vergelijking der baan oplev!lren. Voor de toepassing dezer
methode is het overigens niet noodzakelijk, dat de onafhankelijk veranderlijke, waarin de beide coördinaten zijn
uitgedrukt, de tijd is. Zij kan zeer goed eene andere beteekenis hebben, maar welke die ook zij, steeds wordt de
vergelijking der baan verkregen door die grootheid te elimineeren.
Een voorbeeld levert de beweging een er rechte lijn van
onveranderlijke lengte, die met hare uiteinden langs de
beide coördinaatassen glijdt. Beschouwt men een punt,
dat op de lijn eene vaste plaats heeft, dan is het zeer ge·
makkelijk, de coördinaten daarvan voor te stellen als
functiën van den hoek, dien de lijn met eene der coör·dinaat8SBen vormt. Door eliminatie van dien hoek komt
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de vergelijking der baan van het punt te voorschijn; het
zal blijken, dat zij eene ellips is.
§ 35. Bij al het voorgaande stonden de coördinaatassen
loodrecht op elkander. In sommige gevallen is bet echter
voor de plaatsbepaling van punten en voor de voorstelling
van lijnen door vergelijkingen eenvoudiger een scheefhoekig
Fig. 19.
coördinatenstelsel te bezigen. Daarbij
Zl
neemt men dan (Fig. 19) twee onderling niet loodrechte, vaste lijnen
o X en 0 Y aan en bepaalt de plaats
van een punt P door de lengte der
.:IJ. --------,p
lijnen P A en PB, die van daaruit
,
:'
evenwijdig aan eene dezer assen worden getrokken tot aan het snijpunt
,"
,/
met de andere as. Omtrent de no--;"aol---A7'---TX tatIe en de algebraïsche teekens der
coördinaten geldt verder weer het
in § 21 gezegde.
Door eenvoudige meetkundige beschouwingen, met die van § 32 overeenkomende, kan men,
zoodra in een plat vlak een rechthoekig en een scheefhoekig assenstelsel zijn aangenomen, de coördinaten van een
punt met betrekking tot het eene systeem uitdrukken in
die met betrekking tot het andere. En daaruit ontstaat
tevens de mogelijkheid om uit de vergelijking eener kromme
lijn op onderling loodrechte assen die op eenig scheefhoekig
stelsel af te leiden.
Tot opheldering beschouwen wij de hyperbool, die met
betrekking tot de in § 29 aangenomen assen door de vergelijking
•

•

•

•

(4)

wordt voorgesteld. Thans kiezen wij (Fig. 20) de asymptoten 0 X' en 0 y' tot coördinaatassen. Voor eenig punt
p is 0 B = aJ, P B = y. 0 B' = .'C'. B' P = y' en men
verkrijgt de formules, die voor den overgang van het eene
stelsel tot het andere noodig zijn, door de opmerking, dat
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OB en B P de projectiën op 0 X en 0 Y zijn van de gebroken liin
0 B' P. Daaruit volgt,
~
wanneer men het in § 30 gezegde
in aanruArking neemt, en weêr de
grootheid c van § 29 invoert,

l''ig. 20.

.r = ~ (x'
{~

X

hangt.

+1/).

IJ

~...

=3c (- ,'(!' + y'),

door substitutie van welke waarden (4) overgaat in
.~'

".

-.

y' _

.1. ('2

.

Uit deze zeer eenvoudige vergelijking ziet men onmiddellijk. hoe
bij het toenemen van x' de ordi\
naat y' tot. 0 nadert (en omgekeerd),
x) \
wat met de vroeg'er besproken
. eigenschap der asymptoten samenHet zal thans dUidelijk zijn, dat elke vergelijking

.ry= p,

of y =~,
waarbij p eene constante is. tot meetkundig heeld eene
hyperbool heeft met de coördinaatassen tot asymptoten.
Bij onderling loodrechte assen (Fig. 21) wordt de lijn eene
Fig. 21.
gelijkzijdige hyperbool; men noemt
nl. aldus eene hyperbool, waarbij
y'
(§ 29) a = b is en dus (§ 30) de
asymptoten loodrecht op elkander
staan.
§ 36. V 66r wij tot de beschouwing van andere lijnen overgaan moeten wij over de reeds
besprokene nog een paar opmer--;;-t------------===- kingen maken. Terwijl de vero
X gelijking der rechte lijn slechts
de eerste machten van de coördinaten bevat. zijn de vergelijkingen van de ellips, de
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lyperbool en de parabool ten opzichte van die grootheden
.'an den tweeden graad en dat niet alleen met betrekking
,ot de vroeger gekozen assen, maar met betrekking tot
~lk 8ssenstelsel.
Want de transformatieform ules voor den
Jvergang van het eene stelsel tot het andere zijn lineair
verg § :12) en bij de toepassing ervan kan dus de graad
Ier vergelijkingen nooit verandp,ren.
Met dezen graad nu hangen gewichtige meetkundige
:igenschappen samen.
Walllleer twee lijnen in een plat vlak door hunne ver~elijkingen bepaald zijn, kan men, zooals in de algebra
~elderd wordt, de waarden van .r en y zoeken, die aan
beide vergelijkingen gelijktijdig voldoen Een punt, dat
woäanige waarden van .'1: en y tot coördinaten heeft. zal
klaarblijkelijk een gemeenschappelijk punt der twee lijnen
zijn, en zoovele stelsels waarden voor x en y als men bij
de oploBsing van het systeem der beide vergelijkingen verkrijgt, in zoovele punten zullen de lijnen elkander snijden.
Zijn de lijnen recht, dan zijn de vergelijkingen van den
eersten graad en laten slechts ééne oplossing toe, die
aan het eenige snijpunt der lijnen beantwoordt. Heeft
men met eene rechte lijn en met eene der boven besproken kromme lijnen te doen, dan moet men eene vergelijking van den eersten met eene van den tweeden graad
eombineeren. Daar hierbij hoogstens twee stelsels waarden
van x en y te voorschijn komen hebben de ellips, de
hyperbool en de parabool de eigenschap, met eene rechte
lijn ten hoogste twee punten gemeen te hebben.
Op dezelfde wijze zal in het 'Algemeen eene kromme
lijn 1 die door eene algebraïsche vergelijking van den nden
graad wordt voorgesteld, door eene rechte lijn in ten hoogste n punten kunnen gesneden worden.
Door het innige verband, dat er aldus tusschen den
graad van de vergelijking eener kromme lijn en eene belangrijke meetkundige eigenschap bestaat, wordt het gerechtvaardigd, dat men de lijnen, voor zoover zij eene
\lgebraïsche vergelijking hebben, naar den graad daarvan
t1aasificeert en spreekt van kromme lijnen van den tweeden,
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Y=

a epx.

derden graad, enz. Van de eerstgenoem:le klasse van lijnen
is de theorie zeer ver uitgewerkt; men heeft aangetoond.
dat tot deze klasse geene andere kromme lijnen dan de
ellips (en de cirkel), de hyperbool en de parabool kunnen
behooren.
Wegens den grooten rijkdom van vormen. die reeds biJ
de Jijnen van den derden en nog meer bij die van hoogeren graad optreedt, zou eene volledige theorie dezer lijnen
zeer ingewikkeld worden. Gelukkigerwijze is zulk eene
theorie tot nog toe voor geene toepassing noodig en heeft
men slechts eene enkele maal eelle bijzondere kromme lijn
van hoogeren graad te onderzoeken.
§ 37. Gaan wij thans over tot de graphische voorstell"ig. 22.
ling van de vroeger besproken transcendente functiën.
:y
p,'
Is
,1I=aepX,
a en p positieve

waarbij
constanten zijn, dan heeft de
e
kromme lijn een vorm, zoo·
,
,,
als in :li'ig. 22 is voorgesteld.
,,
,,
Voor ;); = 0 wordt y =a;
:
dit is dus de afstand, waarop
E
~' G x zich het snijpunt d met de
y-as van 0 bevindt. Bij
toe- of afneming van x wordt
ook !I grooter of kleiner, steeda positief blijvende. Voor
.T, = 00 wordt eveneens y = oe, voor ;); = 00 daarentegen
O. Terwijl dus de kromme lijn aan de zijde der positieve
abscissen tot in het oneindige stijgt nadert zij aan de andere zijde asymptotisch tot de .r-as. Het karakteristieke
der lijn is dit, dat ordinaten, die, zooale Aa, Bb, Cc, Od, .
enz. op gelijke afstanden van elkander liggen, eene meetkundige reeks vormen.
De grootheid a heeft slechts invloed op de grootte d~r
ordinaten; bij verandering ervan worden deze alle JU
dezelfde verhouding vergroot of verkleind. Evenzoo is het
gemakkelijk den invloed van p aan te geven. Construeert
I

I
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men nl. de kromme lijn, waarvan de vergelijking

16

y =a eP' x,
dan is het duidelijk, dat de ordinaat daarvan, bij eene
zekere abscis behvorende, de zelfJe is als die, welke bij
,
de eerste lijn aan eene P maal grootere abscis beant-

p
woorat. Men kan dns de eene lijn uit de andere verkrijgen, wanneer men dil ordinaten onveranderd laat, maal'
alle abse1ssen in dezelfde verhonding vergroot of verkleint,
of, zoouls men ook kan zf>ggen. wanneer IDen de figuur,
met behoud van hare afmetingen in de richting der y-as,
in die der il: as uitrekt of samendrukt.
Eene dergelijke uitrekking of samendrukking eener
figuur in eene enkele richting - waarvan reeds de verandering van een cirkel in eene ellips (~ 28) een voorbeeld
was - Jwmt menigmaal voor. Niet moeilijk Ü' het in te
zien, dat wanneer de kromme lijn met de vergelijking
y = F (.r)
aan zulk ecne vormverandering wordt onderworpen, zoodat
de lengte van alle lijnen in de richting del' .1:-ai! IJ(, maal
grooter wordt, de nieuwe lijn tot vergelijking zal hebben

((r)

.
Y =F\\."
Evenzoo zal

f(;, %)=0
eene lijn voorstellen, die uit de lijn

f(:c, y)=O

kan verkregen worden door alle afmetingen in de richting

die in de richting der y-as ~ maal grooter te
maken. Is daarbij IJ(, = ~, dan is de nieuwe lijn gelijkvormig met de oorspronkelijke.
Na het over de vergelijking
y =aepx
gezegde behoeven wij bij andere exponentieele functiën niet

der .x·as

IJ("

4
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uitvoerig stil te staan.
de functie

Mrn 7-aJ onmiddellijk inzien, dat
Ij

"

-== a (' -

IJ .r

door eene dergelijke lijn a15 die van Fig. '22 wordt voorgesteld, alleen met een olllgekeerden stand ten opzichte
van de .'I-as. Evenzoo l;gr de in rloed van ecn negatief
teeken van a voO!' de hand.
§ :38. De meetkundige Yuor.steHing yall
11

vindt

"

illell

=

SHl .t

in Fig. 2:3; wij Lehoeven tel' nauwernood op

"-', IJ

,

0,//

!!

te merken, hoe bier de periodiciteit der funrtie te voo"schijn treedt. De lijn snijdt de .z--as in ecn aanta1 punt.en
A, B, enz" waarvan de oorsprong er een is en die op
afstanden = 7r' van elkander gelegen zijn. In de punten
F, G, enz., in bet midden tUflschen twee op elkaar volgende snijpunten liggende, wordt de ordinaat afwisselend
1 en -1.
De lijn met de vergelijking
y = cOS.1:
onderscheidt zich in vorm niet van de vorige; zij kan er
door eene verschuiving in de richting der negatieve abscissen over een afstand!- 7r' uit worden verkregen.
Ook de kromme lijnen, die de algemeene functiën
y = a sin (k x p)
en y = a cos (k x
PI
voorstellen. hebben nog hetzelfde karakter. Zij snijden de

+

+
+

.x-as in een aantal punten, die op een afstand
ander zijn gelegen; bij de eerste lijn is
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- t + 0.7" de abscis van een der snijpunten.

De ordinaat

+

a
varieert bij beide lijnen tusschen de uiterst8 waarden
en - a.
Het blijkt hieruit, dat de constante k ol' den onderlingen af"tand der snijpunten met OX influenceert, p op de
ligging der reeks snij punten, a eindel~jk op de gruotte der
~\fwijkingen vau de .,'-as.
Bij verandering van p wordt
·le lijn eenvoudig in de richting der .T·as verschoven, bij
verandering van a worden alle ordinaten in dezelfde verhouding vergroot of verkleind, eene toe- of afneming van
!.: eindelijk beantwoordt aan eene samendrukking of uitrekking Jer figuur in de richting der .I'-as (yerg. de vorige §).
fig. 24.
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Tot opheldering kunnen nog de lijnen van Fig. 24
strekken; zij hebben resp. tot vergelijking

.!/ =-

sin .'1:,
1 ,v
:;. "'n ') /'
Y
!J = 2 sin ({ .r, - : r.),
y = cos H :r
r.).
De hier besproken kromme lijnen dragen alle den naam
sinusoïde; men kan ze ook gevoegelijk en1.:ell'oudi!!e golflijnen en den dubbelen aftltand van twee op elkaar volgende
snijpunten (de periode) de [Io(tlellgfe lloemen,
§ ;J9. Wat vroeger werd opgemerkt omtrent de samenstelling van goniometrische funetiën kan thans alles meetkundig
worden opgehelderd. VOrlU tUIen eene nieuwe functie van
x door twee andere bij elkaal' op te te11"n, dan zal men
de kromme lijn, die de lIieuwe functie voorstelt, verkrij·
len door op een zelfde assellstelsel eerst de lijnen te eon·
strueeren, die aan de oorsprunkelijke functiën beantwoorden, ('n vervolgens voor eelle zelfde abscis de algebraïsche
som der beide ordinatr.n te neIlJen en die als eene nieuwe
ordinaat te bezigen. Zijn b. v. (Fig. 25) L) en L2 de
1oJ.

_,

,

+:

l'ig. 25,

beide oorspronkelijke lijnen, dan heeft men ten einde punten (R, Ul der nieuwe lijn (in de figuur vol getrokken) te
verkrijgen, overal waar L, en L 2 aan dezelfde zijde vaD
OX zjjn gelegen de som A.R der ordinaten AP en AQ te
nemen, daar, waar zij zich aan tegengestelde zijden van
OX bevinden. het verschil BU van de ordinaten 138 en
DT. De snijpunten der nieuwe lijn met L} (of Ls) beo
antwoorden aan die van La (of L 1) met de .'1:' as, terwijl
zij de as snijdt in die punten, waar de ordinaten van LJ
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en La gelijk zijn met het teg~mgestelde teeken. Natuurlijk
kan men op dezelfde wijze ook de ordinaten van meer dan
twee krom me lijnen samenstellen.
Uit het in § 14 gezegde volgt dan nu, dat men door
samenstelling van twee of meer sinusoïdes met gelijke
golflengte eene nieuwe dergelijke sinusoïde verkrijgt. Voor
het geval van twee oorspronkelijke sinuBoïdes is dit in
Fig. 25 opgehelderd.
Stelt men twee of meer sinusoïdes samen, die verschillende golflengte hebben, maar zoo dat de grootste golflengte een veelvoud is van al de O\'erige, dan zal de
J;'i!!. 26.

nieuwe lijn wel is waar uit op elkander volgende gelijke
en gelijkvormige deelen be taan , dus nog eene golflijn
kunnen genoemd worden. maar zij is geene sinusoïde meer
(Fig. 26). Hierdoor wordt opgehelderd I dat men (verg.
§ 14) door samenstelling van gouiometrische functiën meel'
ingewikkelde periodieke functien kan verkrijgen.
§ 40. Bij de overige functiën van het vorige hoofdstuk beJ;'ig. 27.

~

I

OL..-cl--_ _---'Ic-

hoeven wij hier niet uitvoerig stil te staan. De meetkundige voorstelling van
.
y = a e - A:r e€l6 (k 31 p)
Vllldt men in Fig. 27, die wel geene nadere toelichting

+
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verelscht. En die functiën, welke dool' omkeering der
reeds besprokene ontstaan, hehbf1n dezelfde lijnen tot meetkundig lJeeld. Zoo stelt Fig. ~~ niet alleen de {unctie

y=

a ePZ

maar evenzeer de functie ./' =

~ l (~)

voor en

heeft de kromme lijn van Fig. 2:1 niet slechts y = sin ,r,
maar ook ,I' = Bg sin.'l tot vergelijking.
§ 41. Voor de graphisebe vool'!'telling eener functie is
het niet noodzakelijk, dat de stelkundige, uitdrukking er
voor is opgesteld: het is voldoende, wanneer voor een
aantal waarden der onafhankelijk veranderlijke de afhankelijk veranderlijke bekend is. Op deze wijze worden dik·
wijls de uitkomsten van pene ree1,8 metingen in eene figuur
vereenigd. Men heeft b. v. voor versehillellde temperaturen
bepaald, hoeveel gram van eenig zou!, in een liter water
kan opgelost worden. Kiest men dan eene lijn van zekere
lengte, die een temperatuurve!Behil van '1°, eene tweede
lijn, die 1 gram van het zout zal voorstellen, dan kan
men, na twen eoördinaatassen aangenomen te hebben, de
uitkomst van elke meting dool' een punt wei'rgeveu y
waarvan de abscis de temperatuur, de ordinaat de oplosbaarheid voorstelt. En zoodrs men op deze wijze een voldoend aantal punten heeft verkregen zal eene kromme lijn
daardoor getrokken de roeetkundige voorstelling zijn van de
wet, volgens welke de oplosbaarheid met de temperatuur
verandert. Voor verscbillende zouten verkreeg men aldus
de lijnen van Fig, 28; men ziet daaruit 1l!et een oogopslag, hoe. bij 1I de oplosbaarheid op weinig na eene
lineaire functie van de temperatuur is, hoe zij bij IU
eerst stijgt en later daalt, hoe de oplosbaarheid van I,
aanvankelijk beneden die van II en lIl, bij hoogel'e temperaturen beiden overtreft, enz. De7.elfde methode heeft
men toegepast om de betrekking tusschen de temperatuur en de spankracht van verzadigde èampen Toor te
stellen en in tal van andere gevallen. Het verdient
hierbij opgemerkt te worden, dat de keuze der eenheden van abscis en ordinaat, waarmede men steeds 11loet
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Fig. 28.
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beginnen, willekeurig is; bij verandering dier eenheden
onuergaat de figuur de vormverandering. die in ~ 37 besproken werd.
Zoodra men voor een voldoend aantal waarden der onafhankelijk veranderlijke eene meting volbracht heeft en
daaruit de kromme lijn heeft geconstrueerd zal men aa»
deze de waarde der functie voor tusscheng'elegen waarden
der abscis knnnen ontleen en. Men kan dus door het beschreven hulpmiddel grapltisch i11.terpoleeren. Een ander
voordeel eraan verbonden is het volgende. De metingen
zijn nooit volkomen nauwkeurig en de fouten, die men
erin begaan heeft, kunnen zich in de figuur verraden door
tal van kleine bochten en kronkelingen, die de kromme
lijn, als zij door al de verkregen punten getrokken werd,
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zou vertoonen, en die men meent (natuurlijk hangt de
beootdeeling hiervan 1n elk bijzonder geval van de omstandigheden af), dat niet aan de werkelijkheid kunnen
beantwoorden. Men za] dan de kromme lijn niet door al
de punten laten gaan, maar haar zoo trekken, dat zij,
zoo geleidelijk mog~lijk verloopende, zich tevens zoo nauw
als het kan aan al de verkregen punten aansluit. Natuurlijk
zuDen daarhü eenige daarvan aan de eene, de ovel"ige aan
de andere zijde der krom me lijn moeten liggen. Men kan
op deze wijze door erne graphische voorstelling dikwijls
vrij gemakkelijk rie fouten in de versehillende metingen
elim ineeren en de grootte ervan beoordeelen.
§ 42. In vele gevallen, waar men eene grootheid als eene
functie van den tijd wenseht te leeren kennen, past men
een hulpmiddel toe, waardoor het onnoodig wordt. die
grootheId op verschillende tijdstippen te meten, maar waardoor onmiddellijk de graphisehe voorstelling van het gezochte verband wordt geleverd. Verbeelden wij OI1S een
verticaal plat vlak, dat met standvastige snelheid iu aene
daarin gelegen richting horizontaal wordt voortbewogen.
Laat tegenover dat vlak en juist in aanraking ermede
in het vaste punt P eene stift geplaatst zijn. Dan zal
deze klaarblijkelijk eene horizontaltl, rechte lijn OX op
het vlak beschrijven, eene lijn, die men zichtbaar kan maken, door b. v. het vlak met lampzwart te bedekken, dat
door de stift wordt weggenomen.
Laat thans deze laatste eene beweging verkrijgen langs
eene door P gaande verticale lijn. Dan zal zij eene lijn
op het vlak beschrijven, wal;\rvan steeds, als men OX tot
as der abscissen kiest, de ordinaat gelijk is aan den afatand der stift tot P. Daar de abscis - dank zij de gelijkmatige beweging van het platte vlak - evenredig is
met den tijd zal de bedoelde lijn de meetkundige voorstelling zijn van de wet, volgens welke de plaats der stift
van den tijd afhangt.
In werkelijkheid vervangt men gewoonlijk het platte
vlak door een verticaal geplaatsten omwentelingscilinder,
.die met standvastige hoeksnelheid om zijne as draait; de
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n, die dan door de stift worJt beschreven, zal na outikkeling van het oppervlak (dat uit een om den cilinder
:legd blad papier bestaan ka 11) overeenstem men met die,
elke men op een plat vJaK zou verkregen hebben,
Een voorbeeld van deze methode leveren de proeven van
'orin over den vrijen val. Een lichaam met eene stift
lorzien viel langs den verticaal g'pplaatsten wentelenden
linder; de lijn daarop geteekend was na ontwikkeling
~lle parabool, zooals het geval moet zijn, wanneer de
elbekende formule voor den bij dim vrijen val afgelegden
eg zal gelden. De uit de natuurkunde welbekende op'ekening der trillingen van een geluidgevend liLbaam is
;n tweede voorbeeld; het doet tevens ziE:n, hoe de methode
Jk daar kan dienen. waar onllliddellijke waarneming te
ort schiet. Gemakkelijk zal men inzien, dat eene enkeloudige harmonische beweging eene sinusoïde doet ont.aan. Ook iu de pbysiologie ia deze afbeelding der be'egingen door kromme lijnen van veelvuldige toepassing.
Door de beschreven handelwijze wordt rechtstreeks alleen
e beweging der stift weergegeven. Men kan er echter
pbruik van maken om de wijze, waarop allerhande grooteden met den tijd veranderen, op te teekenen. M 11 wil
it b. v. voor den barometerstand doen
Dan heeft men
lecbts aan een barometer eene inrichting' te verbinden,
laardoor eelle in verticale rich t ing' bewet>gbare stift geooJzaakt wordt, de rijzingen en dalingen ran het instru·lent zoodanig te volgen, dat haar afstand tot een punt P
an hare baan evenredig is met de grootte van den lucht::lk, Dan zal de lijn, die de stift op een wentelenden
I,lInder beschrijft, het beeld zijn van de veranQeringen,
I~ de luchtdrukkiug ondergaat. Kromme lijnen, op deze
',lJze verkregen, geven, wat rechtstreeksche waarneming
II;t geven bn, de waarde der veranderlijke op elk oogen'hk; zij geven bovendien die waarde in een vorm, die
vegens zijne aanschouwelijkheid dikwijls beven lange talellen te verkiezen is .
. Ten slotte merken wij nog op, dat de wentelende eiInder niet noodzakelijk verticaal behoeft geplaatst te zijn;
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hij kan eIken willekeurigen stand hebben, mits de stift
gebonden zij aan ecne beweging langs eenc beschrijvende lijn.
§ .~:l YOOI' wij de analytbche meetkunde van het platte
vlak verlatt'll moeten wij el' nog de aandacht op vestigen,
dat de middclen, die wij in § § 21 en 35 leerden keunen,
niet de eenige zijn, waardoor de plaate van een punt bepaald kan worden. Op tal van fllldere wijzen is dit mogelijk. Zoo o. a. door de af.~tal1lien van het punt tot twee
vaste punten, of door de verhoudingen der afstanden tot
drie Tlunten of drie lijnen. IJe lDf'este van deze eoöl'dinatenstelsels wordf'n bijna niet toegepast. Met één ecbter,
dat met de rechthoekige coördinaten in nauw verband
staat, is dit wel het geval, milt het stelsel nl. der poolcoördinaten. Daarbij wordt (Fig. f») de plaats van het punt
P bepaald door den afstand r tot bet vaste punt 0 (l'oerstraal) en door de richting der lijn OP. Dezc bats!e wordt
aangegeven door den hoek .s-,auomalir), dien zij met eene
vaste rechte IUn OX vormt. Men noemt hierbij 0 de
pool, 0\ de polaire a.ç.
De forml1les van § 22 bevatten het verband tusschen
de poolcoördinaten en de reehthoekige. Is van eenige lijn
de Ycrgf'lijking op de laatste gegeven, dan beeft men
daarin slechts
j ; = l' cos .s-, y =
r sin .ste substitueel'cn, ten einde eene betrekking tus~chen l' en
!T te verkrijgen. die voor elk punt der lijn geldt, de poolvergelijking dezer laatste.
Kiest men b. v. bij de ellips het middelpunt tot pool
en laat men de polaire as Ulet de groote 3S der fig unr
samenvallen) dan wordt de vergelijking
1'2

(~~t;;-~ + Si~;~) =

1.

Zal een punt het gebeele platte vlak doorloopen, dan
moet klaarblijkelijk .s- varieeren van 0 tot 2 'jf', 7' y~n 0
tot x. Men kan intussehen zeer goed waarden van belden
buiten deze grenzen invoeren. Negatieve waarden van r
hebben eene yOOl' de hand liggende meetkundige beteeke-
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nis, en zood ra men zich den hoek ~ door eene draaiing
raD den voerstraal ontstaan denkt kunnen zeer goed waarden daarvan boven 2 7r en negatieve waarden voorkomen.
De pool vergelijking van elke kromme lijn zal in den
vorm
r = F (5")
kunnen geschreven worden. Is hierbij het tweede lid periodiek met de periode 2 7[, dan zal r na eene geheele
wenteling weer dezelfde waarde verkrijgen; dit zal het
geval zijn bij elke lijn, die door eene rechte lijn, van 0
uit gett'okken, slechts in één punt gesneden wordt. In andere gevallen zal r na eene wenteling niet meer tot dezelfde
waarde terugkeeren. Neemt, zooals gebeuren kan, de
voerstraal bij aangroeiing' van ~ steeds toe (of steeds af),
Ilan zal de lijn uit verschillende om elkaar heen loopende
windingen bestaan; zij wordt dan eene spimal genoemd.
De eenvoudigste lijn van deze soort is de spiraal van Archimedes met de vergelijking

t

-~

, l

r= a!j.

Daar neemt de voerstraal bij elke wenteling met 2 7r a
toe; de windingen bevinden zich dus op dezen standvastigen afstand van elkander.
§ 44. Op eene dergelijke wijze als in een plat vlak
kan men de plaats van een punt ook op elk gebogen oppervlak bepalen, Bij een boloppervlak b. v. (om het belangrijkste geval te nemen) kan men aldus te werk gaan.
Neem (Fig. 29) e!ln vasten grootell cirkel OAB aan en
1<'ig. 29.
trek loodrecht daarop uit het beo
p
schouwde punt Q den boog QA van
een groot en cirkel. Dan kunnen,
Q
wanneer op OAE nog het vaste punt
r----:·----··~:·~. 0 wordt aangenomen. de bogen OA.
.~
en AQ ter plaatsbepaling van Q dieI
nen. De eerste boog wordt àaarbij
positief genoemd, als hij van 0 af
in eene bepaalde richting loopt, terwijl AQ positief of negatief zal zijn,

if

i-

---

~
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al naarmate het punt aan de eene of aan de andere zijde
van OAB ligt.
Zal het punt het geheele boloppervlak doorloopen, dan
moet OA varieeren van 0 tot 2 7(', AQ van - 1 7(' tot

+}

7('.

In de aardrijkskunde en de al:!tronomie wordt dit coördinatenstelsel veelvuldig gebezigd B et vertoont eene zekere
overeenkomst met het reebtbockige coördinatenstelsel in
het platte vlak.
Is P de pool van 0 AB. dan kan de kennis van den
afstand PQ die van QA vervangen; in tIe plaats van OA
kan men bovendien den hock kiezen, dien QP met den
vasten eirkel QO vormt. Op de:le wijze verkrijgt men een
coörd inatenstelsel, dat met de poolcoördinaten der vorige §
overeenstemt.

VRAAGSTUKKEN.
8. Den inhoud van een driehoek te bepalen, waarvan
een der hoekpunten in den oorsprong der coördinaten is
gelegen, terwijl de andere de coördinaten xl' !fl en XI'
!ft hebben.
(Men bezige, waar het ter vereenvoudiging dienstig is,
steeds recbthoekige coördinaten).
9. Eveneens van den driehoek, wiens hoekpunten de
coördinaten x ll !l1; XI' !l2 en X~, !f3 bebben.
10. Twee punten p. en PI hebben de coördinaten x"
til en Xs,!ls
Men vraagt de coördinaten te bepalen der
beide punten, die, het eene op de verbindingslijn 1'1 Ps'
het andere op bet verlengde ervan, zoo zijn gelegen, dat
-de afstanden tot p. en P, zich verhouden als mi en mi'
11. De vergelij king op te stellen:
a van de rechte lijn, gaande door den oorsprong en
door een punt met de coördinaten Xl en Yl;
b van die, welke dool' twee gegeven punten met de
coördinaten x.' !h en .'IJs' 'Y. getrokken wordt;
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c van de rechte lijn, welke door een punt met de
coördinaten XI' y, gaat en evenwijdig loopt aan
eene gegeven IÜn met de vergelijking
Ax
By 0 = O.
12. Vergelijking der rechte lijn, die van de beide assen
de stukken a en b afsnijdt.
1~t Twee rechte lijnen hebben de vergelijkingen
y= p x
g en ,11 = p' .1'
g' .
De coördinaten van bun snij punt en den hoek. dien zij
met elkander vormen, te bepalen.
Dezelfde vraag op te lossen, wanneer de vergelijkingen
in den vorffi
Ax By
C = 0 en A/.r B'y c' = 0
gegf'ven zij n.
14. Eene rechte lijn L met de vergelijking

+ +

+

+

+ +

+

A,r

+ BIl + C =

+

0

en een punt P met de coördinaten Xl' lil zijn gegeven.
Men vraagt te bepalen:
a. de vergelijking der lijn, die door P loodrecht op L
wordt getrokken,
b. de coördinaten van het snijpunt Q,
c. den afstand PQ.
'15. Welke is de vergelijking van een cirkel met den
straal r, als het middelpunt de coördinaten a en b heeft?
A.ls bijzondere gevallen die te behandelen, dat de cirkel
door den oorsprong gaat en dat hij de beide coördinaatassen aanraakt.
Aan welke voorwaarden moeten de coëfticienten voldoen,
opdat de vergelijking

Ax 2

+ Bol' Y + 0;1/ + Dx + Ey + F =
2

0

een cirkel voorstelle ?
16. De meetkundige plaats van alle punten, wier afstanden tot twee gegeven vaste punten in eene gegeven
~erhouding staan, is een cirkel. Dit te bewijzen door de
vergelijking der kromme lijn af te leiden.
(Men geve natuurlijk aan de coördinaatassen een eenvou-
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digen st:>nd met betrekking wt de beide vaste punten).
,1 i. Eene ellips met de vergelijking
,1.1

a~

,

1/ 2

-r" IJ2

= l

en eene rcehte lijn met de Yt'rgelijkil1g

,

,1/=)1.7"--17

Yan de waarden van a, IJ, P en q zal het
afblwgen, of Je lijnen twce verschillende punten (snijding),
twee "Ull,cnvullende punten (ruking' of geen '~llkel punr
gellJeen hebben
1'e oaderzoeken, wanneer zl(:h die ver-

zijn gegeven.

schillende g'evallen zullen vo()['(loen.
1H. Wanneer in een cirkel twee onderling loodre:~hte
middellijnen worden getrokken zal elke daarvan alle koorden. die even \\'ijdig aan de alldel'e loopen, miJdt'lhltluf
deelen. Projeewert men den til'kel op een ylak, dat met
bet zijne een zekeren hoek vut'mt, dan verkrijgt men ècne
eUi ps met een paal' reel: te lij neu (thans scheef op elkallJer
staanJp), die dewlfue eigellsdlup bezit ten
,1\1en noemt
,elke rnchte lijn, dil~ een S)Tsteem van onderling evenwijdige
koorden middendoor deelt, eelle 1niddell~ill eu twee zulke
lijlwn, waarvan de elJl1e de koorden middt'udoor deelt.
evenwijdig aan de andere getrokken, .<recolljugeerde middellijnen. De vraag ü; nu hij eene ellips met de vergelijking
.172
21 2
~2 l;2 = 1

+

bet verband op te sporen tusseben de hoeken, die twee
geconjugeerde middellijnen ffifJt. de groote as vormen.
•
19. Wanneer een cirkel (b. v. door projeetie) de in ~:li
besproken vormverandering onderg'uat en in eene e1li.~3
overgaat, geeft elke raaklijn aan den e1rkel eene raakllJu
aan de eUips. Hiervan gebruik te maken ten einde aan
{lene gegeven ellips uit een gegeven uitwendig punt raaklijnen te trekken.
,
d1
ör
20. De vergelijking eener ellips te zoeken op co . naatassen, die de boeken tusschen de groote en de kIeuW
as middendoor deelen.
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'21. Eene reehte lijn van onveranderlijke lengte beweegt
zieh zoo, dat hare uiteinden A en B langs de coördinaatmen glijden. Men vraagt te bewiJzen, dat een punt P,
.Jat V\li't met de lijn verbonden is (maar er buiten ligt)
eem' ellips hesehrijft.
'De dridlOek PAB is onveranderlijk en zijne zij.Jcn en
]\leken kunnen als gegeven beschouwd worden; IJlen kan
m.'" behulp daal·van de eoödinaten va':! P uitdrukken in
,jen veranderlijken hoek, djpn eelle der zijden met. OX
';ormt
Elimillntie van diE'1l hoek le\'ert de vergelijking
der baan van P).
22. E(!IH' redIte lijn snijdt epne hyperbool in de punten
.1 en 13, hart a~ymptoten in P en Q. Te bewijzen. dat
AP = BQ is. (Men hezige hiertoe de eigenschap der hyperl!oo], die door de yergelijkinp. op de asymptoten wordt
uitgrd!"l1kt). Men kan hiervan gpbruik maken. om zoodra
Je asylD ptot en en één punt del' kromme lijn gpgeven zijn,
een willekeurig aantal andere punten te bepalen.
2~l. Een lichaam wordt met eeue snelheid l' opgeworpen
in f!elle richting, die met den horizon een boek a vormt.
Kie~t men den oorsprong uer coördinaten in het punt,
waar de beweging begint, de .:r-as verticaal naar beneden,
de y-as horizontaal, dan zIJn na t secunden de coördinaten
,au het lichaam
x = ~ g til -

t'

sin x. t, Y =

l'

cos x. t

iJl de versnelling der zwaartekracht).
~len vraagt de vergelijking der baan af te leiden en
aldus aan te toonen, dat zij eene parabool is.
24. Te bewijzen, dat alle parabolen gelijkvormig zijn.
25. Eene rechte lijn en een punt F daarbuiten gegeven
zijnde wordt een tweede punt P gebonden aan de voorwaarde, dat tusschen zijne afstanden tot de rechte lijn en
tot F eene gegeven verhouding bestaat. De vergelijking
der meetkundige plaats 'Van P op te stellen en daaruit
af te leiden, dat zij - al naar gelang van de waarde
der genoemde verhouding - eene ellips, parabool of hy-

perbool is.
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26.

Wanneer
~(x,!lj=O

en -+-(,r"y)=ü

de vergelijkingen zijn van twee lijnen Ll en Ls, zal

cp (,r" y)

+ ). "" (,r"

y) = 0 ,
waarin ). een wi1lPkell rige constante factor IS. eene derrie
lijn voorstellen. die door de Hnijpunten van Ll eu Lil gaat.
Dit te bewijzen en vprder aan te toon en , dat wanneer L 1
en Lil cirkels zijn in bet algemeen ook de nieuwe lijn een
cirkel zal wezen, maal' dat \'001' eene bepaalde wa:wde vac
). de derde vergelijkil.g de re(~hte lijn voorstelt door dt
snijpulJten van L 1 \'ll 1,2 gaande,
':!'i. De lem'lli.'Ic(tat is een I' kromme lijn, die de eigensehap uezit, dat voor elk harer punten het produkt de
afstanden tot tWf'e vaste punten eyen groot is. Bij een
eenvoudigen stand der ('uürdinaalassen de vergelijking lier
lijn op te stellen en de versehillende vormen aan te geven,
die zij kan verkrijgen.
2H. Een punt beweegt zich zoo, dat zijne coördinaten
door de vergelij kin gen
ti!

= a cos 2

7r

t
)
+
C p ,y =
'1'

a cos 4

'Ir

t
T'

waarin t den tijd voorstelt, gegeven worden. (De projectiën op de coördinaatassen voeren dus enkelvoudige harulOnisehe bewegingen uit, waarbij de eene trillingstijll de
helft is van den anderen). De vergelijking der haan op te
stellen en die voor eenige waarden van p te coustrueeren
(Figuren van Li8soJmls). Bijzondere gevallen:
p = 0 en p=~.
29. Oonstrueer (door een voldoend aantal punten te beo
palen) de lijn met de vergelijking
y = a sin p x 2•
:JO. Eveneens de lijn, die

Y=

i}7t( eh.T+e-ltz)

tot vergelijking heeft (Kett1:'lIglijn).
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31. De poolvergelijking eener rechte lijn op te stellen
voor een willekeurigen stand van de pool en de as.
32. Eveneens voor den cirkel, wanneer de polaire as
door het middelpunt gaat.
33. Hetzelfde voor de ellips, de parabool en de hyperbool, wanneer een brandpunt tot pool en de daardoor
gaande as der lijn tot polaire as wordt gekozen.
34. Oonstrueer de hyperbolûsclte spiraal, die
a

r= S-'

en de logaritlunisclw spiraal, die
r=ae bE1
tot poolvergelijking heeft. Men geve hierbij aan S- ook
negatieve waarden.

. i

i

,
')

î

;

5
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DERDE HOOFDS'rUK.
COÖRDINATEN IN DE RUIMTE.

§ 45. De analytische methode, die wij in het vorige
hoofdstuk leerden kennen, is niet tot de planimetrie beperkt j zij kan ook tot de meetkunde der ruimte worden
uitgebreid. Ten einde daar de plaats van een punt P
(Fig. 30) aan te geven worden drie onderling loodrechte
l<'ig. so.
lijllen OX, OY en OZ aangenomen.
17.
Men kan door deze coördinaatassen
.......•.... .. ;~R
twee aan twee platte vlakken bren.
gen (de coördinaatvlaklcen) en uit P
Á.(··· .. ·········~;·(p
loodlijnen PA, PB, PC daarop
:
i
neerlaten. Door de lengte daarvan
~.
wordt de plaats van het punt ge! 7(1)'----+;-.-;-/lJ"--'x heel bepaald. zoodra men nog ~ee~,
;/". ___ ... ______ .. 1/
aan welke zijde van elk der coordi/ E e n a a t v l a k k e n het is gelegen.
Y
Wanneer men een rechthoekig
parallelepipedum construeert met 0 en P tot overstaande
hoekpunten en met de ribben in de richtingen der coö·t
dinaatassen, dan kan men voor de coördinaten van P m
de plaats der loodlijnen PA, PB en PC ook de ri?b~n
OD, OE en OF van dat parallelepipedum nemen, dIe m
o samenkomen. Men stelt ~woonlijk deze coördinaten

1

.. ~
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door de letters X, y, z voor en beschouwt ze als positief
of negatief. al naarmate zij. van 0 af gerekend, de richtingen OX, OY. OZ, of de tegengestelde hebben.
Wat ook het teek en van x, y, z moge wezen. in elk
geval wordt de afstand r van P tot den oorsprong (de
diagonaal van het parallelepipedum) bepaald door de vergelijking
•

• (1)

Met deze betrekking ha.ngt eene andere hoogst belangrijke
samen. Beschouwen wij de richting van OP en noemen
wij Ir., {3, ,.. de hoeken. die zij met de positieve assen
Ol, OY. OZ vormt. Zooals men lichtelijk inziet wordt
de richting van eene lijn bepaald door de hoeken, die zij
met twee gegeven lijnen vormt. De hoeken Of,. {3, ,.. kunnen dus niet onafhankelijk van elkander zijn, maar er
moet eene betrekking tusschen beRtaan, die Ons in staat
stelt. om zoodra twee dezer grootheden gegeven zijn. de
derde daaruit te berekenen. Die betrekking nu wordt uit
(1) verkregen. Wij merken daartoe op, dat OD, OE en
OF niet anders zijn, dan de projectiën van r op de coördinaatassen: daaruit volgt
x = r cos Ir., Y = r cos {3, z = r cos,.. ,
~elke vergelijkingen gelden, waar ook het punt P moge

liggen. daar toch altijd de teekens van x, y, z met die
van cos Of" cos {3, cos,.. overeenstemmen.
Substitueert men de zoo even voor x, y, z gevonden
waarden in (1), dan komt er, na deeling door r 2
cos 2 Ir. cos 2 {3 cosl! ,.. = 1 ,

+

+

welke vergelijking het gezochte verband uitdrukt.
Onder de richtingsconstanten eener lijn verstaan wij
v?Orta.an de cosinussen der hoeken, die zij met de coördinaatassen vormt; duiden wij ze voor OP met l, m, n
aan. dan kan voor de verkregen vergelijking geschreven
worden
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§ 46. Beschouwen

thans (Fig. 31) twee punten PI
en P 1I met de coördinaten
Iz
Xl' YI' ZI en ,f Z ' Y2' Z2'
Men kan altijd een paralleI
... -.. -.-- --.. -.,
lepipedum construeeren met
I /;
,/'~
deze punten tot overstaande
i~· .. '... --..... -l 1
hoekpunten en met de ribben
l r'7~
evenwijdig aan de coördiI\II/l,
......-'-/...l .
n.ababtasse~.
d De len(gte die)r
rl
en IS an ± ,T,2-XI ,
O f : - - - - - - - - - : ; ± (,l/s-Yl) ' ± (2'2- z 1) ' de
I
.ie diagonaal, de afstanà r van
/
PI tot P 2 wordt gegeven door
2
r = (,l~2-·rl)i
Û12-ZII)2
Y
(Z2- Z,)1l,
. (2)
en ter bepaling van de hoeken .x, t3, ,.., die de van PI
naar P 2 getrokken lijn met de' coördinaatassen vormt,
heeft men
WIJ

Fig. 31.

h

+

C08t3=

Yft-Yl
~

+

+

-

r'

C08,..=

Z2- Z1

r

.

Men overtuige zich van de algemeene geldigheid dezer
uitkomsten.
Klaarblijkelijk voldoen ook hier cos.x, cos {3, cos,.., de
richtingsconstanten van PIPlIaan de in de vorige § afgeleide betrekking, hetgeen trouwens te verwachten was,
daar men elke lijn zonder verandering der richtingsconstanten naar den coördinatenoorsprong kan verschuiven.
Men noemt eene rechte lijn van bepaalde richting en
grootte, zooals de lijn van P 1 naar P J getrokken, een
vector, en verstaat onder de componenten daarvan volgens
de coördinaatassen de projectiën op deze laatste, naar gelang van hnnne richting van het positieve of negatieve
teeken voorzien (de componenten van PI Pil in Fig. i'l1 zijn
dus steeds Xs -.xl' y.- Yl' ZII- zl)' Het zal na het
bovenstaande duidelijk zijn. dat men, in plaats van de
grootte en de richtingsconstanten van een vector op te
geven. hem even goed door zijne componenten kan be-
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palen. Deze handelwijze wordt bij snelheden 1 versnellingen 1 krachten, koppels, enz., al welke grootheden door
vectoren kunnen worden voorgesteld, veelvuldig gevolgd.
§ 47. Men kan in Fig. 31 den afstand r der punten
PI en Pa ook uitdrukken in de afstanden OP 1 = 1'1 en
OP9 = r 2 tot den oorsprong en in den hoek PlOP i ' dien
wij S- zullen noemen; men heeft n1.
r 2 = r.2
r 22 - 2 r l rg cos 5-.
Stelt men deze uitdrukking aan (2) gelijk, dan verkrijgt
men eene vergelijking, waaruit cos 5- kan worden opgelost.
De waarde daarvan kan natuurlijk slechts van de richtingen
van OP I en OP 2 afhangen, en werkelijk vindt men, wanneer men de hoeken, die deze lijnen met de coördinaatassen
vormen, resp. al' /3 1 1 "I en "2' /3g, "2 noemt, na eene
eenvoudige herleiding
cos 5- = cos ~1 cos a 2
cos {31 cos {32
cos "1 cos "9 • (3)
Ziehier eene andere methode, waardoor men deze belangrijke betrekking kan afleiden. Wanneer in de ruimte eene
vaste rechte lijn L wordt aangenomen en eene bepaalde
richting daar langs als de positieve wordt gekozen, zal
men eIken vector op L kunnen projecteeren. De projectie
zal gevonden worden door de lengte van den vector te
vermenigvuldigen met den cosinus van den hoek, dien hij
met L vormt. Men stelle 2;ich verder eene willekeurige
gebroken lijn ABC .... K voor (zij behoeft niet in een
plat vlak te liggen) en denke zich die in eene bepaalde
Fig. 32.
richting doorloopen. Dan zal de
z
projectie op L van den vector, die
het beginpunt A met het eindpunt
::,p
/lL:z K verbindt, steeds de algebraïsche
/:P
som z\in van de projectiën der very/ i
schillende vectoren AB, BO, enz.,
0-;-~ /13 X waaruit de gebroken lijn is samen"
gesteld.
Laat thans (E'ig. 32) OL l en OLll
A.
twee uit 0 getrokken rechte lijnen
,zijn 1 die met de assen resp. de hoe-

+

+

+

....
t
/LI
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ken a}, (3). ,,} en al' {3s. "2' met elkander den hoek ~
vormen. Neemt men op OL 2 een stuk OP = '1' dan is de
projectie OQ daarvan op OL} = '1' cos~. Men kan nu
echter ook van 0 naar P gaan langs de gebroken lijn
OBAP, uit de coördinaten x, 9, z van P samengesteld.
Derhalve is OQ de algebraïsche som van de projectiën van
OB, BA en AP op OL}, of
'1' cos ~ = x cos al
9 C08 {3l
Z cos "I'
Men heeft hierin slechts
x = '1' cos as' y = '1' cos (3i' Z = '1' cos "s
te substitueeren om na deeling door '1' wederom tot de
vergelijking (3) te geraken.
Natuurlijk is deze formule niet beperkt tot het geval
van twee lijnen, die door den oorsprong gaan. Voor twee
willekeurige lijnen met de richtingsconstanten ll' mi' n)
en 12 ,
wordt de hoek ~, dien zij met elkander
maken bepaald door
cos ~ = t) t, mi m,
n1 n 2•
Zullen de beide richtingen loodrecht op elkander staan,
dan moet
cos al COS a 2
COS (31 cos t3,
COS "I COS r, = 0
of
' 1 Is
mI mil
1'11 1'1, = 0
zijn.
Gemakkelijk zal men nu inzien, dat, wanneer twee willekeurige vectoren met de lengte '1'1 en '1'a en met de componenten .x), Y1' ZI en ,vi' YII' Z2 den hoek ~ met elkander vormen,
'1'1 T. cos 5' = x,
Yl Ya ZI Z2
is en dat voor twee onderling loodrechte vectoren
.x) .x. 91 9.
ZI Z2 = 0
wordt.
§ 48. Wij zijn thans in staat, het verloop eener funct~e
van twee onafhankelijk veranderlijken door sene figuur ';Il
de ruimte grapbisch voor te stellen. Laat tUBSchen drle
veranderlijke grootheden x, 9, z eene betrekking bestaan,

+

+

m" n.

t

+

+

+

+

+

+

.x. +
+ +
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71.

ten gevolge waarvan men de laatste als eene functie der

beide eersten kan beschouwen. Kiezen wij dan twee willekeurige waarden voor x en y en zoeken wij in het a;y-vlak
(d. w. z. het vlak XOY) van een drieassig coördinatenstelsel
een punt Q, waarvan deze waarden de coördinaten zijn.
Bepalen wij verder uit de betrekking tusschen x, y, z
de waarde van z bij de voor x en y aangenomene bahoorende en zetten wij een stuk, dat in grootte en teeken die waarde voorstelt, uit op dt' loodlijn in Q op het
.r y-vlak opgericht. Het aldus verkregen punt P zal door
zijne coördinaten een stel bij elkaar behoorende waarden
van x, y, z voorstellen. Men kan nu klaarblijkelijk bij
deze constructie het punt Q het geheele x y.vlak laten
doorloopen ; bij eIken SLand van Q vindt men in het algemeen een punt (of meer punten) P en het is duidelijk,
dat al de op deze wijze verkregen punten op een zeker
oppervlak zullen liggen. Dit is thans de graphische voorstelling van de beschouwde functie en de betrekking, die
het verband tusschen x, y, z algebraïsch uitdrukt. wordt
de vergelijking van het oppervlak genoemd. In de analytiscbe meetkunde der ruimte dient die vergelijking om
langs den weg der berekening de meetkundige eigenschappen van het oppervlak op te sporen.
Ofschoon men zich het oppervlak, waardoor eene functie
van twee onafhankelijk veranderlijken wordt voorgesteld,
zeer goed kan verbeelden, zal men toch bij werkelijke
uitvoering der graphieche constructie zich liefst tot een
plat vlak bepalen. Men kan dan als volgt te werk
gaan.
Vooreerst wordt aan de eene onafhankelijk veranderlijke,
stel aan x, eene bepaalde waarde Xl gegeven; de functie
z hangt dan nog van y af ende wijze. waarop dit het
geval is, kan door eene kromme lijn in een plat vlak
Worden voorgesteld. Is dit geschied, dan geeft men aan
~ eene tweede bepaalde waarde x. en teekent op hetzelfde
,::sensteleel als zoo even werd gebezigd eene tweede kromme
~n I die het verband iusschen y en z voorstelt, als:1: = :1:s
lSo Natuurlijk zal deze lijn in het algemeen van de eerste
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verscbillen. Gaat men op deze wijze voort, dan verkrijgt
men voor een geschikt gekozen aantal waarden van .r, telkens eene kromme lijn en de geheele figuur zal dan nu
bet verband tusscben ,l;, Y en z voorstellen. Trekt men
in de figuur eene lijn loodrecht op de y·as, dan zullen
de snijpunten daarvan met de verschillende kromme lijnen
onmiddellijk de verscbillende waarden van z voorstellen,
bij eene zelfde waarde van y beboorende en bij die waarden van .1:, waarvoor de verschillende kromme lijnen geconstrueerd zijn.
Men kan deze methode b. v. toepassen om bij eene
gasmassa bet verband tusschen temperatuur, drUK en volume voor te stellen. Men zal dan voor verschillende
temperaturen de kromme lijnen teekenen , die, telkens bij
standvastige temperatuur, het verband tusschen druk en
volume aangeven.
Het behoeft wel geen uitvoerig bewijs, dat men door
aldus het verloop eener functie van twee onafhankelijk
veranderlijken door een stelsel van kromme lijnen voor te
stellen, niet anders doet dan een aantal doorsneden teekenen
van het oppervlak, dat in de ruimte de graphische voorstelling der functie zou zijn. Waut de kromme lijn, die
bij eene bepaalde waarde van x = x, het verband tU88chen
y en z voorstelt, is de doorsnede van het oppervlak Dlet
het platte vlak loodrecht op de x-as, waarvan elk punt
de abscis 'Xl heeft.
§ 49. Evenals wij in het platte vlak voor eenige funetiën de lijnen leerden kennen. waardoor zij worden voorgesteld, konden wil ook thans te werk gaan. Het is
intusscben voldoende, wanneer wij voor enkele van de
meest eenvoudige oppervlakken de vergelijking leeren
kennen.
Om tot die van een plat vlak U te geraken (Fig. 33)
laten wij uit den coördinatenoorsprong eene loodlijn OA
daarop neer. Door hare lengte ~ en door de hoeken fI&,
$, ", die zij met de assen vormt, is de stand van
geheel bepaald; deze grootbeden zullen als parameters Ul
de gezochte vergelijking voorkomen.

!1
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Zij nu P een willekeurig punt
Z
van het vlak met de coördinaten
!~/ ..1:~r
;r, y, z, dan zal (verg. § 47)
:
de projectie der gebroken lijn
; .1""' __ '.A
OCBP. uit de coördinaten samenI ~/
~ gesteld, op OA de lengte ~ moeten hebben. Maar de zijden der
o :-~ .......
x gebroken lijn vormen met OA
i ,/
de hoeken ()I. , {3, ", zoodat men
~./
verkrijgt
.B
.xcoslX+ycos{3+zcos,,=~ .. (4}
De vergelijking van elk plat vlak
is dus van den eersten graad. Omgekeerd kan men aantOonen, dat elke lineaire vergelijking
A,~ + By + Cz + D = 0 ,
• (5)
welke waarden de constanten A. B, C, D ook mogen
hebben, een plat vlak voorstelt. Men kan vooreerst eene
richting zoo bepalen, dat de hoeken IX, {3, r, die zij met
de assen vormt, voldoen aan de betrekking
cos ()I.: cos {3: cos,.. = A: B: C.
Immers dit is eenvoudig de richting der lijn, uit 0 getrokken naar het punt, waarvan A, B, C de coördinaten
zijn en dat altijd kan worden aangegeven. Hieruit, of'
ook uit de bovenstaande evenredigheid, als zij gecombineerd wordt met de conditie
cos. ()I. + coel! {3 + cosl! ,.. = 1 ,
volgt
Fig. 33.

<k,/

tk
I

A

cos ()I. =

11 A2 + Bil +

B
02' cos {3 =

V All +

B:l + ëJlI ~

C
cos,.. = V All +

1$2

+

CIJ"

Deelt men nu (5) door V A2+BlI+C2, dan verkrijgt men:
.x cos ()I. + y cos t3 + z cos,.. =

- V All +
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welke vergelijking geheel denzelfden vorm als (4) hel3ft.
Derhalve stelt (5) een plat vlak voor, loodrecht staande
op de door IX., {3, ,. bepaalde richting en op een afstand

D

+ +

'

van den oorsprong = - V A'
Bi elÏ'
§ 50. Nu wij aldus gevonden hebben, dat elke lineaire
vergelijking tusschen :;:, y en z een plat vlak voorstelt,
kunnen wij ook onmiddellijk aangeven, wat de meetkun·
dige beteekfmis is van twee dergelijke vergelijkingen.
Wanneer in het algemeen tusschen de drie veranderlijken :IJ. y, z twee vergelijkingen zijn gegeven (zoodat twee
der veranderlijken als functiën van de derde bepaald zijn)
moet het punt, waarvan de coördinaten aan beide voldoen,
tegelijkertijd op het oppervlak liggen, door de eerste en
op dat. door de tweede vergelijking voorge.steld. De beide
vergelijkingen te zamen stellen dus de snijlijn (of de snijlijneu) van de twee oppervlakken voor, eene lijn. die in
het algemeen niet in een plat vlak zal hggen, of, zooals
men zegt, van dubbele kromming zal zijn.
Uit dit algemeene beginsel volgt nu. dat twee vergelijkingen van den eersten graad de doorsnede van twee
.pla.tte vlakken, dus (met uitzondering van het geval, dat
Jeze evenwijdig loopen) eene rechte lijn voorstellen.
§ 51. Ook van de gebogene oppervlaklcen. die in de laFig. 34.
gere wiskunde behandeld worden,
-.~:.
is. het gemakkelijk de vergelij./',
kmg op te stellen, wanneer men
~:
ten minste aan de coördinaatas~en een eenvoudigen stand geeft.
I
Hebben wij (Fig. 34) vooreerst
I
'. ". p
- met het oppervlak van een omwentelingscilinder te doen, die de
z-as tot as van wenteling heeft,
_____ -: - , ' ,_
dan hebben wij slechts in aanmer.
elk
,/1,----- '
.~- -__ king te nemen, dat voor
0,. __ -..:.-, / •
A
(;L
punt P de afstan d PD to t OZ
A
even groot is, nl. gelijk aan
den straal a van den cilinder.

I

.....

/ ---j---

J):,.

I

J
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Uit de figuur blijkt, dat dit wordt uitgedrukt door de

vergelijking

+

• • • • • (6)
xi yll = all •
Bij een omwentelingskegel (Fig. 35) met den top in 0,
Fig. 35.
met de z·as tot as van wenteling
iz
I
en met den halven tophoek q>
,.L.----__'
moet voor elk punt P, als PD de
loodlijn is, op de z-as neerge-

J

. /--- i
i

/' /

l~en,

/

-JJ-t~'/i/
\ \ !: /!1/

PD=OD. tgq>
zijn, waaruit onmiddellijk de vergelijking
.rl!
yll = Zll tg2 lP • • • (7)
volgt.
Voor een bol eindelijk I met het
middelpunt in den oorsprong en
met den straal a wordt de ver·

+

--~y

r
gelijking

+ + z2 =

(8)
§ 52. Het is bekend, dat de omwentelingscilinder en
de rechte cirkelvormige kegel slechts bijzondere gevallen
zijn van de klassen der cilinder- en kegelvlakken en dat
er eveneens behalve Je drie besclwuwde nog tal van omwentelingsoppervlakken bestaan.
Gemakkelijk is het in te zien, dat zoodra bij een cüind?"vlak - het oppervlak, beschreven door eene rechte lijn,
dIe zich evenwijdig aan zich zelf voortbeweegt - de z-as
evenwijdig aan de beschrijvende lijn wordt gekozen, de
vergelijking z niet kan bevatten. daar men toch, om een
punt van het oppervlak te verkrijgen, slechts .r en y behoorlijk behoeft te kiezen. maar aan z alle mogelijke
waarden kan geven. De vergelijking heeft dus [verg. (6)]
den algemeenen vorm
xl!

yll

all..

•.•

f(.r, y)=O .
.. ~en kan deze betrekking ook beschouwen als de verge1i.Jktng eener lijn in het .r y-vlak gelegen. Klaarblijkelijk
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is die lijn niet anders dan de doorsnede van dat vlak met
den cilinder, welke door~nede als de riclztlijn kan worden
aangezien, waarlangs de beschrijvende lijn bij hare beweging moet glijden.
Eveneens kan men den algemeenen vorm der vergelijking
van een kegelt'iak, met den top in den oorsprong geplaatst,
aangeven. Daar het oppervlak beschreven wordt door eene
bij hare beweging steeds door 0 gaande rechte lijn zal.
zood ra de coördinaten .1'. !J, ;: van eenig punt aan de vergelijking voldoen, dit ook voor elk punt het geval moeten
zijn, waarvan de coördinaten dezelfde onderlinge verhouding hebben. En dit ls alleen mogelijk, wanneer de vergelijking in zoodanigen vorm geschreven kan worden, dat
zij slechts de verhoudingen van x. !I' z bevat. De vergelijking (7) van den omwentelingskegel neemt werkelijk
na deeling door z2 zulk een vorm aan, en alle kegelvlakken zijn begrepen in de algemeene vergelijking
F (.~.
--, ': =0.
z
Wordt eindelijk bij een willekeurig omwentelingsoppervlak
de as van wenteling tot ZoaB gekozen, dan zal voor alle
punten. waarvoor z eene zelfde waarde heeft, ook de afstand p = ti .~2+ y2 tot OZ even groot zijn. De vergelijking zal dus slechts .:: en p bevatten en den algemeenen vorm

.

IJ)

,4;,

CP(z, p)=O
[Verg. (6), (7) en (R)].

hebben
In eenig plat vlak door de as gaande kan men z en p
als de rechthoekige coördinaten van een punt beschouwen
en de vergelijking cp (z, p) = 0 zal de doorsnede van zulk
een vlak met het oppervlak, den zoogenaamden meridiaan,
voorstellen.
§ 53. Wij zagen in het vorige hoofdstuk, hoe d~or
eene eenvoudige vormverandering een cirkel in eene ellIps
overgaat. Op dezelfde wijze kan men ook figuren in de
ruimte in eene bepaalde richting uitrekken of samendrukken, zood at alle atmetingen in die richting in dezelfde
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verhouding veranderen, maar alle lijnen in richtingen loodrecht daarop onveranderd blijven. Onderwerpt men het
boloppervlak van ~ 51 in de richting der z-as aan deze
vormverandering, zoodat het stuk a, van de z-as afgesneden,
in c overgaat (waarbij c> of < a kan zijn). dan verkrijgt
men een oppervlak met de vergelijking
xli

+ yll + -2 = 1.
z2

--2,.-"-

a

c

~en

kan zich dit oppervlak ontstaan denken door de wenteling van eene ellips met de halve assen a en c om deze
laatste en het wordt daarom eene omwentelingsellipsoïde
genoemd. Welken vorm de vergelijking van zulk een opperv lak aanneemt: wanneer de as van wenteling met de
,t- of y-as samen valt, is nu ook gemakkelijk in te zien.
Een nieuw oppervlak verkrijgt men, wanneer men de
hesproken transformatie voor de tweede maal toepast. maar
thans in eene andere richting. Wordt nl. door eene uitrekking of samendrukking in de richting der y-as het op
die as afgesneden stuk a in b veranderd, dan zal de vergelijking
x2
y2 Z2
"2
+bll
a
c = 1

+2

het nieuwe oppervlak voorstellen. Dit draagt den naam
van drieassige ellipsoïde (of enkel ellipsoïde). Het snijdt
van de coördinaatassen, van den oorsprong af gerekend,
de stukken a, b en c af en wordt door de coördinaatvlakken gesneden volgens ellipsen met die stukken tot
halve assen.
§ 54. Ook in de analytische meetkunde der ruimte kan
men, zoodra de coördinaten van een punt op eenig assenstelsel gegeven zijn, die met betrekking tot een tweede
assenstelsel vinden, dat of door de plaats van den oorsprong, ot door de richtingen der assen. of in beide opzichten van het eerste verschilt. Beschouwingen. analoog
aan die van § 32 voeren tot dit doel. Men zal, b. v.,
\Vanneer alleen de richting der assen verandert, de coördinaten van eenig punt P met betrekking tot de nieuwe
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assen verkrijgen, door op elke daarvan de gebroken lijn
te projecteeren , die, uit de oorspronkelijke coördinaten
samengesteld, van 0 naar P gaat. Gemakkelijk ziet men
in, dat ook hier de transfoTUlatieformules met betrekking
tot de coördinaten lineair zullen zijn. Het gevolg is, dat,
wanneer men bij een oppervlak met eene algebraïsche
vergelijking tot een ander coördinatenstelsel overgaat, de
graad der vergelijking onveranderd blijft. Die graad is
dus een vast kenmerk van het oppervlak en even als vroeger de kromme lijnen kunnen thans ook de oppervlakken
naar den graad hunner vergelijking geclassificeerd worden.
De oppervlakken, die wij in § § 51-53 bespraken, zijn
dan nu van den tweeden graad. Tot dezelfde klasse blijken bij verder onderzoek nog een aantal andere oppervlakken te behoorp,n. b. v. die, welke' door de wenteling van
eene parabool of eene hyperbool om eene as der figuur
ontstaan, en de cilinder- en kegelvlakken, die eene lijn
van den tweeden graad tot richtlijn hebben.
Wij moeten hier op eene hoofdeigenschap van al deze
oppervlakken wijzen. Stel, dat men de snijlijn wil bestudeeren met een willekeurig plat vlak V. Men kan daartoe
een coördinatenstelsel invoeren. waarvan dit het :r y-vlak
is; na op dit stelsel de vergelijking van het oppervlak te
hebben opgesteld (die nog stdeds van den tweeden graad
is) zal men daarin slechts z = 0 behoeven te stellen, om
de vergelijking der doorsnede in het vlak V te verkrijgen.
Die vergelijking is nu nog altijd van den tweeden graad.
Derhalve wordt in het algemeen een oppervlak van den
tweeden graad door een vlak volgens eene ellips (of cirkel),
eene parabool of eene hyperoool gesneden.
Bij de ellipsoïde, die een gesloten oppervlak is (d. w. z.
die een eindig deel der ruimte aan alle zijden begrenst),
moeten alle vlakke doorsneden eveneens gesloten zijn; z~~
knnnen dus niet anders zijn dan ellipsen (of cirkels). ~lJ
die oppervlakken van den tweeden graad daarentegen, dIe
zich tot in het oneindige uitstrl\kken. komen ook. parabolen en hyperbolen als doorsneden voor. Zoo b. v. bij
den omwentelingskegel, die door snijding met platte vlak-
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ken alle soorten van kromme lijnen van den tweeden graad
geeft, eene omstandigheid. waaraan deze hunnen naam
van kegelsneden te danken hebben.
§ 55. De rechthoekige coördinaten, die wij leerden kennen, zijn niet de eenige, die voor de plaatsbepaling van
een punt in de ruimte kunnen dienen. Men kan daartoe
even goed drie coördinaatassen OX, OY, OZ aannemen,
die elkander onder 8cheeve hoeken snijden. Daarbij zijn dan
de coördinaten van een punt P de drie in 0 samenkomende
ribben van het parallelepipedum, dat 0 en P tot overstaande hoekpunten heeft, en waarvan de ribben de richtingen der assen hebben; het teeken dier coördinaten hangt
wederom van hunne richting af.
Ook poolcoördinaten kunnen in de ruimte worden ingevoerd. Daarbij wordt (]'ig. 36) de plaats van een punt
Fig. 86.
P bepaald door de lengte en de
richting van den vector uit een vast
;z
punt 0 naar P getrokken. Om de
I
richting daarvan aan te geven wordt
I
p
eene vaste as OX en een vast vlak
XOY, daardoor gaande, aangenomen.
I'
De bedoelde richting is dan bekend,
O~-1.::._-+3.H~,.,. zood ra men weet, welken hoek ,s. OP
met OX vormt en welken hoek cp
~
het vlak van ,s. maakt met het vaste
:A
vlak XOY, naar eene bepaalde zijde
van OX genomen. De hoeken ,s. en
Q) zijn met de lengte r van OP de poolcoördinaten van
het punt. (Men vergelijke het hier gezegde met de wijze,
waarop in § 44 een punt van een boloppervlak werd bepaald).
Het verband tusschen de poolcoördinaten en de gewone
rechthoekige coördinaten is gemakkelijk aan te geven.
Wordt bij deze laatste 0 X voor eene der assen genomen,
trekt men de tweede OY loodrecht daarop in het vaste
~lak XOY, en de derde OZ loodrecht op dat vlak, dan
IS I wanneer bij den hoek cp eane wenteling in den zin
eener draaiing (over een rechten hoek) van OY naar OZ

I
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positief genoemd wordt,
.1; = r :!os 5-, '!J = r sin 5- cos q>, z = r sin .:1 sin q>.
Zal het punt P de geheele ruimte doorloopen, dan
moet r varieeren van 0 tot 00, 5- van 0 tot 7r, q> van 0
tot 27r.
§ 56. Het grondbeginsel der analytische meetkunde van
de ruimte. de plaatsbepaling van een punt door zijne coördinaten, kan niet alleen dienen om eene betrekking tusschen drie veranderlijke grootheden meetkundig voor te
stellen, of, omgekeerd, om de eigenschappen van eenig
oppervlak <!oor algebraïsche berekening op te sporen; het
wordt in tal van theoriën uit de mechanica en de natuurkunde toegepast. Zoo b. v., wanneer men de beweging
van een punt in de ruimte wil beschriJven en daartoe elke
zijner coördinaten als eene functie van den tijd uitdrukt.
Eveneens wanneer er sprake is van de dichtheid, de temperatuur, enz. in de verschillende punten eener stof, die
over eene zekere ruimte verdeeld is. Om den toestand
daarvan te beschrijven moet men de grootheden, waardoor
hij bepaald wordt, voor elk punt der ruimte aangeven j
wordt elk punt door zijne coördinaten .x, y, z gekenmerkt,
dan is elke dier grootheden eene functie van deze onafhankelijk veranderlijken.
Men kan intusschen, door ze als zoodanig op te geven,
nog slechts den toestand op een enkel tijdstip beschrijven.
Verandert hij, zooals dikwijls gebeurt, van oogenblik tot
oogenblik, dan zijn de grootheden, waardoor hij bepaald
is, functiën van vier onafhankelijk veranderlijken , nl. van
de drie coördinaten en van den tijd.

VRAAGSTUKKEN.
35. De formule van § 46 voor den hoek tussohen tw~e
rechte lijnen uit de formules der spherische trigonometrle
af te leiden.
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36. Eene gesloten figuur, in een plat vlak gelegen,
heeft den inhoud 1. Zij wordt geprojecteerd op de coördinaatvlakken XOY, YOZ, ZOX. Te bewijzen, dat, wanneer de projectiën de inhouden Ix, y, Ig,,,, Iz. x hebben,
2
2
12 = 111x,y 1y,z 1z,x

+

+

18.

37. Twee punten hebben de coördinaten XI' YI' z, en
.x~, y~, ZS' Bereken den inhoud van den driehoek, die
deze beide punten en den oorsprong tot hoekpunten heeft.
38. Onder het massamiddelpunt (zwaartepunt) van twee
stoffelijke punten verstaat men het punt, dat op de verbindingslijn zoo gelegen is, dat de afstanden tot de beide
punten omgekeerd evenredig zijn met hunne massa's. Moet
het massamiddelpunt van een systeem punten P 1 , P 2 •.••
P.. met de massa's m l , m ll ••• m" bepaald worden, dan
zoeke men eerst dat van PI en Pil; het zij in Q gelegen.
Na vervolgens daaraan eene massa ml
mil toegekend te
hebben, bepale men het massamiddelpunt R van Q en P 3'
ln R denke men zich eene massa mi m 2 m 3 geplaatst
en combineere dit punt met P4' Aldus voortgaande, en
daarbij aan elk punt, dat men bereikt, eene massa toeschrijvende, gelijk aan de som der massa's van de beide
punten, waaruit het verkregen werd. zal het gezochte
massamiddelpunt M gevonden zijn, zoodra men het laatste
punt Pn heeft gebruikt. Wanneer nu de gegeven punten
Pil Pil'" Pn resp. de coördinaten Xi) Yl> zI; X 2 ' YlI' zll;
'" ''Cn, Yn, Zn hebben, welke zijn dan de coördinaten

+
+ +

van M?
39. In de vlakke meetkunde de vergelijking eener
rechte Hjn te zoeken door eene methode, analoog aan die,
welke in § 49 voor het platte vlak werd gevolgd.
40. Een plat vlak heeft de vergelijking
Ax+By+Oz+D=O;
daarbuiten is een punt met de coördinaten Xl' Yl' Zt gegelen. Den afstand van dit punt tot het platte vlak te
bepalen.
6
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41. llen vraagt de vergelijking van bet platte vlak,
dat van de coördinaatassen de stukken a, b, c afsnijdt.
42. Eveneens van bet platte vlak, dat, door den oorsprong gaande, gelijke hoêken met de assen vormt.
43. De algemeene vergelijking op te !!tellen voor een
boloppervlak, dat door den oorsprong der coördinaten gaat.
44. De vergelijking te zoeken van het oppervlak van
een scbeeven cirkelvormigen kegel. Men geve daarbij aan
de coördinaatassen den meest eenvoudigen stand.
45. Te bewijzen, dat bij de vormverandering, die in
§ 53 werd beschreven. elk plat vlak een plat vlak, en
elke rechte lijn eene rechte lijn blijft.
46. Een oppervlak beeft de vergelijking
F (x, y, z) = O.
Wat wordt de vergelijking na eene uitrekking in eene
richting, die de hoeken x, (3, r met de assen vormt,
wanneer daarbij alle afmetingen in die richting p maal
grooter worden (en alle afmetingen loodrecbt daarop onveranderd blijven)?
47. Te bewijzen, dat bij eene dergelijke uitrekking elk
oppervlak van den tweeden graad in een ander van denzelfden graad overgaat.
48. Wanneer eene ellipsoïde door eene serie evenwijdige
platte vlakken gesneden wordt zijn alle doorsneden gelijkvormige ellipsen met de middelpunten op eene rechte lijn
gelegen.
49. De vergelijking te bepalen van bet oppervlak, dat
door de wenteling eener parabool om hare as ontstaat
(omwentelingsparaboloïde).

50. Eveneens van de oppervlakken. die eene hyperbool
bij de wenteling om bare beide assen beschrijft (één- en
tweevlakkige omwentelingshyperboloïde).

51. Door hoeveel punten is een oppervlak van den
tweeden graad bepaald?
52. Eene ellipsoïde heeft de vergelijking
3:' y2 zll
a"1+T}+'=1.
c
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Zij wordt gesneden door een plat vlak. gaande door de
y·as en een hoek cp met het 3J y-vlak vormende. Men
vraagt de vergelijking der doorsnede.
53. Te bewijzen, dat bij elke ellipsoïde aan een snijdend
vlak twee standen gegeven kunnen worden, waarbij de
doorsnede een cirkel wordt. Die standen te bepalen.
54. Hetzelfde voor den scheeven cirkelvormigen kegel.
55. Eene rechte lijn 1 die de z-as kruist, wentelt om
die as. De vergelijking op te stellen van het oppervlak,
dat zij beschrijft, en den vorm van den meridiaan te onderzoeken.
56. Van twee punten zijn de poolcoördinaten (§ 55)
"}, ~ l ' CPl en r ll , ~lI' epi'
M en vraagt hunnen afstand.
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§ 57. Wij gaan thans over tot de nadere beschouwing
van de verandering eener functie bij aangroeiing of afne·
ming der onafhankelijk veranderlijke, het onderwerp der
differentiaalrekening. Ten einde den lezer met de grondbegrippen daarvan vertrouwd te maken beginnen wij met
een paar voorbeelden.
Wanneer in de mecha.nica de beweging van een punt
moet beschreven worden is het niet voldoende, dat men
de baan da.arvan aangeeft, maar men moet daar nog bijvoegen, op welke wijze met betrekking tot den tijd die
baan wordt doorloopen. Zooals wij vroeger (§ 13) reeds
gelegenheid hadden op te merken zal men daartoe voor
elk oogenblik de plaats van het punt kunnen aangeven.
Het is echter natuurlijker, bij de beschrijving de verandering der plaats meer op den voorgrond te doen treden.
Het eenvoudigste geval is dat van eene gelijkmatige beweging, d. w. z. eene beweging, waarbij in gelijke tijden,
hoe groot of hoe klein ook gekozen, gelijke wegen worden
afgelegd. De beweging is dan geheel beschreven, zoodra
de weg is opgegeven, dien het punt per tijdseenheid ~egt.
Deze weg is eene maat voor de 8nelheid der beweglllg,
of, zooals wij kortheidshalve zullen zeggen, hij is die snel-
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heid zelve. Om die grootheid te vinden behoeft men
slechts voor een willekeurig tijdsverloop T (dat grooter of
kleiner dan de tijdseenheid kan zijn) den afgelegden weg
Ij

te kennen; de snelheid is dan !!:.
T

Ook bij elke andere niet gelijkmatige beweging kan
men Voor elk tijdsverloop T dit quotient vormen; het stelt
dan de snelheid eener gelijkmatige beweging voor, waarmede het punt in denzelfden tijd T even ver zou zijn gekomen.

.

~

De waarde van - doet ons thans echter nIet geT

heel de wijze kennen, waarop de beweging gedurende den
beschouwden tijd heeft plaats gehad. Voor de verhouding
b. v. van de tijden, aan de eerste en aan de tweede helft
van den weg besteed, leert die grootheid ons niets.
~

Terwijl men dus door het aangeven van - voor verT

schillende tijdsdeelen T de beweging nooit geheel kan beschrijven ligt het middel voor de hand, de beschrijving
steeds vollediger te maken. Men behoeft daartoe slechts
die grootheid voor steeds kortere tijdsdeelen aan te geven.
Onze kennis b. v. van de beweging van een vallend
lichaam zou zeer ruw zijn, wanneer wij slechts de afstanden kenden, die het gedurende volle secunden doorloopt,
zonder er iets van te weten, hoe in den loop van elke
secunde de beweging plaats heeft. Analyseert men echter
de beweging verder en leert men de waarden van ~ kenT

nen, wanneer voor T een tiende, een honderdste, een duizendste secunde, enz. genomen wordt, dan wordt de kennis
van het verschijnsel steeds vollediger.
Wij worden er aldus toe geleid, de grenswaarde in te
(f

Voeren, waartoe T nadert, wanneer
hoe langer hoe nader bij 0 komen.
verhouding

i

BOrnS

l'

en daarmede ook

(f

Bij dit afnemen zal de

kleiner, soms grooter worden (bij eene
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gelijkmatige beweging behoudt zij steeds dezelfde waarde),
(f

maar daar voor elk tijdsdeel , hoe klein ook, T- eene bepaalde waarde beeft, zal hetzelfde van de genoemde grenswaarde gelden. Overigens stelle men zich voor. dat bij
de afneming van T het beginpunt van dat tijdsverloop
steeds vast wordt gehouden; de bedoelde limiet wordt dan
de 8nell~ op dat bepaalde tijdstip genoemd. Kort uitgedrukt is dus de snelheid bij eene willekeurige beweging
(f

r = Lim -,
voor Lim T
T

=

0

.

. (1)

Zoodra op elk tijdstip deze snelheid bekend is kan men
het punt bij zijne beweging van oogenblik tot oogenblik
volgen; de beschrijving der beweging is dan volledig.
In tegenstelling met de bier ingevoerde grootheid t' kan
(f

men de verhouding

;r

voor een willekeurigen tijd

1"

de

gemiddelde snelheid gedurende dien tijd noemen.

§ 58. Stellen wij ons voor, dat men voor elk oogenhlik
den langs de baan gemeten afstand s van het bewegelijke
punt tot een vast punt 0 der baan kent, dat dus 8 gege·
ven is als eene functie van den tijd t, sedert een vast
oogenblik verloopen. Om dan volgens de gegeven definitie
de snelheid op den tijd t te vinden, moeten wij een zeke.~
tijdsverloop na dat oogenblik beschouwen, m. a. w. wy
moeten den tijd eene zekere aangroeiing doen ondergaan.
Wij duiden in het vervolg eene aangroeiing van eene veranderlijke grootheid aan door vOOr deze laatste het teeken
A te plaatsen 1) en noemen dus bet bedoelde tijdsverloop
A t. Het is verder de vraag, welken weg het punt g~:
durende dat tijdsverloop aflegt.
Dien weg kunnen WIJ
(als de beweging zoo geschiedt, dat s grooter wordt) opvatten als de aangroeiing der afhankelijk veranderlijke s,
wanneer de onafhankelijk veranderlijke van tint 6 t
overgo.at. Wij duiden hem dus door A 8 aan. De gemid.

+

1) Men merke hierbij op, dat A geen factor is; dit teeken op zich zelf
stelt geene grootheid voor.

J
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As

delde snelheid gedurende den tijd .:l t is dan .:l t en de
snelheid op den tijd t
. .:ls
v = Llm at' voor Lim.:l

t

=

0,

. .

• (2)

bij het zoeken van welke grenswaarde t zelf vast moet
gehouden worden.
Laat, om een voorbeeld te nemen, de beweging zijn
gegeven door de vergelijking
8 = a t2 ,
waarbij a eene constante grootheid is. Dan zal, door de vermelde aangroeiing van t, 8 overgaan in a (t A t)2, zoodat
.:l s = a (t
A t)2 - a t 2 = 2 a t .:l t
a A t 2 1)
is. Hieruit volgt

+

+

+

As

-=2at+a.:lt
at

en dus, daar bij den grensovergang, dien wij moeten doen
volgen, de eerste term van het tweede lid standvastig blijft
en de laatste tot 0 nadert,
.:ls
l' = Lim .:lt = 2 a t .
§ 59. In het bovenstaande werd de snelheid v op een
bepaald oogenblik beschouwd als de grenswaarde der gemiddelde snelheid gedurende een dam'op l'olgend tijdsverloop. Even goed kan men echter v afleiden uit de beschouwing der beweging gedurende een tijdsverloop, dat
aan het door t bepaalde oogenblik vooraf.ging.
Kiest men onmiddellijk voor en na dat tijdstip gelijke
tijdsdeelen T. dan zal gedurende die beide de beweging in
het algemeen niet op dezelfde wijze plaats hebben; zij
(J'

zullen dus ook verschillende waarden voor - opleveren.
T

Naarmate echter de lengte van beide tijdsdeelen kleiner

-

1) Wij verstaan onder A t' de tweede macht van At. niet de aangroeiing
van t' i voor deze laatste bezigen wij het teekllll A (e').

I
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wordt, zal men met hoe langer hoe kleiner font hetgeen
er gedurende het eerste en gedurende het tweede gebeurt
als gelijk kunnen aanmerken, wanneer wij ten minste (zooals in het vervolg zal geschieden) aannemen, dat de wijze,
waarop de beweging plaats heeft, niet plotseling, met een
(f

sprong, verandert. Hieruit volgt, dat Lim ~ voor de beide

tijdsdeelen hetzelfde zal zijn.
Wanneer men de beweging beschouwt vóór het oogenblik t zijn T en (f df! gelijktijdige afnem1:ngen van t en 8,
van de waarden uitgaande, die zij op den tijd t hebben. Beschouwt men nu echter afnemingen als negatieve aangroeiingen, dan geldt nog steeds de vergelijking (2); teller en noemer zijn negatief, maar op de
waarde van î: heeft dit geen invloed. Zoo geldt b. v. de
berekening, waartoe in de vorige ~ de vergelijking s = Cl t~
aanleiding gaf, onveranderd, als ~ t en daarmede ~ 8 negatief is.
Door de invoering van negatieve aangroeiingen geldt de
formule (2) ook dan, wanneer de beweging niet in die
richting geschiedt, waarin ,ç positief wordt gerekend, maar
in de tegengestelde. Groeit dan taan, dan neemt 8 af
en omgekeerd, zoodat thans a t en a s tegengestelde teekens hebben.

.
Dat nu Llm

~
at
8

1

nog de grootte der sne-

heid aangeeft 1 is onmiddellijk duidelijk; thans is echter
die grenswaarde negatief en dit beantwoordt aan de tegengestelde ricltting, die de snelheid heeft verkregen.
Ook t en 8 zelf kunnen, beiden of één van beiden, negatief zijn. Men overtuige zich ervan, dat, wanneer onder
~ t en ~ 8 de algebraïsche aangroeiingen verstaan worden
en wanneer men de snelheid positief of negatief rekent al
naarmate zij in richting met de positieve of negatieve s
overeenstemt 1) 1 de formule (2) in alle gevallen het teeketr
en de grootte van v juist aangeeft.
1) Het punt zal zich dus van het vaste punt 0 af. of daar Daar to1l bewegen, al naarmate 8 en v hetzelfde of het tegengestelde teeJcen hebben.

J
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§ 60. Aan de meetkunde ontleenen wij een tweede
vraagstuk, waarbij men tot de invoering geleid wordt van
de verhouding tusschen de gelijktijdige aangroeiingen van
tîg. 87.
twee veranderlijke grootheden. ~anneer op eene
kromme lijn (Fig. 37) een
punt P wordt gekozen,
zal de verbindingslijn
daarvan met een tweede
,
punt Q bij verplaatsing
van dit laatste (h, v. Daar
R' (~Il
Q' I van stand veranderen.
Wordt het tweede punt
i' - - - - - - _ . -..
.
steeds
op kleineren afo C' A (!'
C
~l'
stand van P genomen,
dan nadert de snijlijn tot een bepaalden grensstand , dien
van de lijn R'R, welke de richting der kromme lijn in
P aangeeft. Zij heet de raaklijn in dat punt.
Analytisch is de kromme lijn bepaald, zoodra een rechthoekig assenstelsel OX, OY is ingevoerd en de ordinaat
y als eene functie van de abscis is gegeven. Kent men
eerst aan x en y de waarden toe, die aan het punt P beantwoorden, dan zal men om de coördinaten van Q te
verkrijgen, beiden eene zekere aangroeiing moeten doen
ondergaan. Bij behoud der notatie van § 58 is, wanneer
PX' evenwijdig aan OX is getrokken, PB = 6.r, BQ = 6y.
De richting van PQ wordt bepaald door

__

_._---~-

tg QPX'= 6y.

t:.xtot P, dan nemen t:. x en t:. y af (zij zijn

Nadert thans Q
b. v. na zekeren tijd PB' en B'Q' geworden) en daarbij
geeft steeds de verhouding

:!

den tangens aan van den

hoek tUBBchen de snijlijn en OX. De grenswaarde van
~~zen hoek is klaarblijkelijk de hoek RPX', dien de raakJn met OX vormt; noemen wij dezen 5', dan is dus
tg!1= Lim

!! '

voor Lim A x

. ---".:.
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Hier kunnen wederom dergelijke opmerkingen gemaakt
worden als in de vorige § (men lette daarbij op het in
§ 22 gezegde). Men kan het punt, waarmede P door
eene snijlijn verbonden wordt, ook in Q" kiezen, zoodat
zijne abscis kleiner is dan die van P; ook dan gaat
de snijlijn bij voortdurende nadering van Q" tot P in de
raaklijn R'R over, wanneer wij het geval eener plotselinge
richtingsverandering buiten b'Louwing laten. De formule
(3) geldt ook nu nog: alleen is nu A x = - B"P,
A Y = - Q"B".
Het is voorts onverschillig of men in (3) onder 5- den
hoek X'PR of den hoek X'PR' verstaat.
In Fig. :17 nam y bij het klimmen van .r. toe; in Fig.
Fig ;18.
:38 is het tegengestelde het
geval. Hier zijn A,r. ~n Ay
met verschillende teekens
aangedaan (b. v. in Q
Ax=+ PB, Äy = - QB,

m Q' Ax=-B'P. Ay=

+ B'Q').

Ook

Ay

Lim -Am
wordt negatief, maar de for---x= mule (a) geldt nog altijd,
hetzij men onder 5- den po
sitieven stompen hoek X'PR'. den positieven inspringenden
hoek X'PR, of den negatieven scherpen hoek X'PR verstaat.
Ook de coördinaten zelf kunnen in het beschouwde punt
zoowel negatief als pósitief zijn. Wij zullen zeggen, dat
de kromme lijn stijgt, wanneer men, daarlangs in ~e
richting der positieve x-as voortgaande, zich tevens in dIe
der positieve .y-as voortbeweegt, dat zij daalt, wanneer
het tegenoeel zich voordoet 1). In het eerste geval (in de
punten R en S van Fig. 39) zal, algebraïsch gesproken, ~
eene positieve aangroeiing van x eene positieve toenenllug
1) Men vcrwarre het stijgen en dalen niet met verwijdering van, of nad~ridf
tot de z·as. Dit hangt ervan af, aan welke zijde van die as de lijn zich beVlll .

L
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van

Fig. all.

beantwoorden

y

en

D.y

Lim D.,x positief zijn, in het
tweede geval (in de punten
P, Q en T) hebben 2l,x en
Äy tegengestelde teekens en

Ii\

/'

]i

is Lire

~~

negatief. Steeds

wordt door (3) de stand der
raaklijn bepaald.
§ 61. Past men de beschreven methode toe op de parabool (Fig. 40) met de vergelijking
:Fig. 40.

11:-

i
\

\

:

". R.I

a x2,

dan leert eene Lerekeuing. geheel
R.1. overeenkoruende met die aan het
,/ einde van § 58, dat
J'j ...
tg 3- = 2 a x
: 'Rz is. Terwijl voor x = 0 ook 3- = 0
wordt en de kromme lijn dus in

I

\.~!.rL

y=

1

I

I

,

~ull!:
i:c~~inp~lll::: p~~p~~e~~:
enz. , waarvan de abscissen tot

elkander staan, als 1, 2, 3, enz.
_ .. _- u~~_L--.-'-,·XV, de tangenten der hoeken, die
de raaklijnen PI Rl , P, RlJ, P 3 R3
met de x-as vormen, evenredig met dezelfde getallen zijn.
Bij verandering van het teek en van .x geschiedt hetzelfde
met dat van 3-. In twee punten dus, die. zooals Pil en
p. gelijke abscissen hebben met tegengestelde teekens, (en
~~B gel,ike ordinaten met hetzelfde teeken) .zullen de raakliJnen P, R, en p~ R~ gelijke hoeken met de richting
OX vormen, maar aan tegengestelde zijden daarvan gelegen
De kromme lijn van Fig. 41 heeft tot vergelijking
y = a x 3,
Gaat hier x in x I::.x over, dan wordt de ordinaat a (.:1: I::.X)3;

+

+

dus is
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Ay = a (x
= 3 a Xli Ax

Fig. 41.

P.I
,I .
I:
' :

+ A,v)S -

a x' =

+ 3 a x A.xlI + Ax

3

+ 3 a x Ax + Ax

•

en
A

A~ =

3ax

2

;

2

Bij den overgang tot de grenswaarde
1~,:.,1
verdwijnen de beide laatste termen;
dus wordt
(I L~.~,_
tg .9' = 3 a .xli.
--r--7i-"
.=t' Wanneer wederom de abscissen der punten PI' P2' P 3' enz. zich verhouden
als 1, 2, 3, enz. staan de tangenten
der hoeken, die de raaklIjnen aan die
punten met OX vormen, tot elkander
als de tweede machten dier getallen.
Wordt het teek en van x omgekeerd,
dan blijft .9' onveranderd j de meetkundige beteekenis daarvan is deze, dat
in punten als P2 en P 4 met gelijke en
tegengestelde abscissen (en eveneens gelijke en tegengestelde
ordinaten) de raaklijnen evenwijdig loopen.
§ 62. Evenals in de vraagstukken van § § 58 en 60
komt ook bij vele andere de limiet ter sprake van de verhouding der gelijktijdige aangroeiingen van eene onafhankelijk veranderlijke x en eene afhankelijk veranderlijke y,
wanneer die aangroeiingen zelf tot 0 naderen. Wegens het
veelvuldige voorkomen van deze grenswaarde beeft men er
eene eenvoudiger notatie voor ingevoerd, dan in de formules (2) en (3) werd gebezigd. Men vervangt nl. het teeken
A door d en' behoeft dan, aangezien dit uitsluitend geschiedt, wanneer de aangroeiing ondersteld wordt tot 0 te
naderen en wanneer van de limiet der verhouding van twee
zulke aangroeiingen sprake is, dit laatste niet meer uit te
drukken. In de plaats van de omslachtige uitdrukking

J!

Ay
' Am'
L lm
voor L'lm Ax = 0
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treedt dan nu de eenvoudige
dy
d x'

en de formules (2) en (3) kunnen resp. in den vorm
ds
dt

v=-

i

en
c..

dy

tg..:1= die
geschreven worden.
Men is gewoon, eene grootheid, die tot 0 nadert, oneindig klein te noemen en in overeenstemming daarmede is
d'IJ

dan d ~r de verlwuding der gèlijktijdige oneindig kleine aangroetingen flan y en x.

Ook worden dikwijls de tot 0 naderende aangroeiingen, die door d ie en dy worden voorgesteld, de differentialen van ,r en y genoemd;

~! heet

dan het differentiaalquotient. Men merke vooral op, dat
men niet behoeft te spreken van de limiet. waartoe de
verhouding van de oneindig kleine aangroeiingen, of van
de differentialen nadert, daar het gebruik der woorden
.oneindig klein" en "differentiaal" reeds in zich sluit, dat
de grenswaarde eener verhouding van tot 0 naderende
grootheden bedoeld wordt.
§ 63. Blijkens het gezegde ligt de definitie van het differentiaalquotient eener functie
y = F (ie)
opgesloten in de vergelijking
dy

d; = Lim

F(ie+~ie)-F(ie)

~:JJ

'

voor Lim ~ ie =

o .. (4)

Bij de toepassing daarvan moet men altijd beginnen met
aan de onafhankelijk veranderlijke eene bepaalde waarde
toe te kennen (in (4) door :JJ aangewezen), waaruit dan
vervolgens door (positieve of negatieve) aangroeiing eene

,
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tweede ontstaan zal. Bij den grensovergang wordt de eerste
waarde 1'astgellOuden en laat men de tweede door afneming
van .1. x daartoe naderen. De uitkomst is dan het differentiaalqnotient voor die bcpaalde waarde van .1'. waarvan
meu uitging.
Zoo werd in § 57 het beginpunt van het tijdsverloop r
vastgehouden en ten slotte de snelheid op dat oogenblik
verkregen. Evenzoo kenden wij in Fig. ~n aan het punt
P, waar wij de raaklijn wenachten te trekken, een onveranderlijken stand toe.
Zoodra men in het eerste vraagstuk de medegedeelde
redenecringen voor een ander tijdstip, in het tweede voor
een anderen stand van P herhaalt, zal men tot andere
uitkomsten geraken. In het algemeen lal de waarde van
het differentiaalquotient afhangen van de waarde, die men
eerst aan de onafhankelijk veranderlijke heeft toegekend,
dus nog eene functie daarvan zijn (verg. de voorbeelden
van § 58 en § 6'1). Men noemt deze functie de afgeleUk
functie van de gegevene en stelt ze, wanneer dez~ laatste
door een der teekens F (.r) , f (.r) , cp (:r), enz. is aangewezen, gewoonlijk voor door F' (.t!) , j' (.t!), cp' (.v), enz. Voor
(4) kan men dus ook schrijven
F (.r .1. .11) - F (.r,)
F' (.1') = Lim
.1. x
' voor Lim .1. x = o.

+

§ 64. Men zal thans inzien, hoe door het differentiaal·
quotient de verandering eener functie bij variatie der on·
afhankelijk veranderlijke geheel bepaald wordt. Het positieve of negatieve teeken van

~!

geeft aan, of y bij toe-

neming van ,11 grooter of kleiner wordt. En de grootte
ervan kan als eene maat beschouwd worden voor de snel·
heid, waarmede de verandering van y geschiedt (vergeleken
met de enelheid. waarmede .v toeneemt). Of, anders uitgedrukt, het differentiaalquotient ia de verandering der
functie berekend per eenheid van verandering van de onafhankelijk veranderlijke, wanneer men bij die berekening
de variatie der funetie, die aan eene steeds kleinere en
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fl5

tot 0 naderende aangroeiing der onafhankelijk veranderlijke
beantwoordt. ten grondslag legt.
Een paar voorbeelden kunnen nog verder doen uitkomen, van hoeveel nut de beschouwing der differentiaalquotienten in de wetenschap is.
De snelheid t' van een bewegelijk punt is in het algemeen eene functie van den tijd t. Neemt zij in willekeurig gekozen gelijke tijdsdee1en evenveel toe (eenparig veronelde beweging), dan noemt men de aangroeiing per
tijdseenheid de eersnelHng. In elk ander geval verstaat
dl'

men daaronder het differentiaalquotient cl

t'

(Men denke

zich hierbij de beweging rechtlijnig).
Wanneer een lichaam warmer is dan zijne omgeving.
zal het warmte daaraan afstaan, zood at zijne temperatuur S- met den tijd t verandert. De afkoeling kan meer
of minder snel plaats hebben. Daalt in gelijke tijden de
temperatuur evenveel, dan is het verschijnsel bekend,
zoodra men de daling per tijdseenheid kept. Bestaat die
evenredigheid der afkoeling met den tijd niet! dan is
dS- ti t eene maat voor de afkoelingssnelheid. (Het negad Sleve teeken is hier gebezigd, daar d t negatief is, terwijl

l'

de snelheid van " afkoeling" positief moet zijn).
Bij de stroomende beweging eener vloeistof door eene
buis zal in het algemeen langs die buis (of liever langs
de as daarvan) de drukking p van punt tot punt veranderen. Zij is dus eene functie van den afstand x tot een
vast punt.

De afgeleide functie :

~

met het omgekeerde

teek en genomen bepaalt het drukllerval langs de buis.
§ 65. Hoe overigens de beteekenis van het differentiaal·
quotient geheel afhangt van die der functie zelf kan nog
blijken uit het volgende meetkundige voorbeeld.
Beschouwen wij (Fig. 42) den inhoud van het deel van
het platte vlak, begrensd door eene kromme lijn PoP I de
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as OX, eene vaste ordinaat Ao Poen eene tweede ordinaat
:Fig. 42.
AP. Die inhoud I zal, zoodra de
kromme lijn en Ao Po gegeven zijn,
nog slechts afhangen van de abscis
OA der eindordinaat AP. Hij is
u/·~
dus eene functie van :x en de vraag
I,
/:'/.
I
is het differentiaalquotient daarvan
Ift/'
.
te zoeken.
I
.
Geeft men aan :x eene aangroeiing
_ i ____ _ I : .
\ ~:x = AB, dan wordt de eindordi(I
,.J.,
,lr' IJ
naat verplaatst van AP naar BQ
en I neemt toe met den inhoud der figuur APQB. Wanneer, zooals in de figuur, de ordinaat van AP tot BQ
steeds toeneemt, zal klaarblijkelijk al grooter zijn dan de
rechthoek op AB met A.P tot hoogte besohreven, kleiner
daarentegen dan de rechthoek met de hoogte BQ. Daaruit
. volgt, dat ergens tusschen AP en BQ eene ordinaat CR
moet liggen, die als hoogte van een rechthoek op AB
gebezigd, àen inhoud daarvan juist gelijk aan al maakt,
zoodat

/

.

.
18.

aI= CR.

ax

Laat men thans ax tot 0 naderen, dus BQ tot AP,
dan moet eveneens de ordinaat CR, die steeds tusschen
A.P en BQ ligt, AP tot grens hebben. Noemen wij de
ordinaat, bij de abscis .1: behoorende , y, dan is dus

dl
dx=Y'
Gemakkelijk ziet men in, dat deze uitkomst algemeen
geldig is.
§ 66, In de vergelijkingen der laatste § § kwam slechts
de verhouding voor van twee oneindig kleine grootheden
(d. w. z. de limiet der verhouding van twee tot 0 naderende grootheden), en hetzelfde kan men in vele andere
gevallen opmerken.
Dit neemt echter niet weg, dat men dikwijls vergelijkingen bezigt, waarin de bedoelde verhouding niet recht-
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In plaat.s van de vergelijking
Ó

Ë=P'
waar ó en E oneindig kleine grootheden zIJn en P eene
eindig-e, schrijft men ook wel

ó=P E.
De bet.eekenis van zulk eene vergelijking met oneindig
kleine grootheden is nu echter niet, dat voor bepaalde waarden dezer laatste de gelijkheid werkelijk bestaat., maar dat,
na deeling door eene der oneindig kleine groothelÏen, de
beide leden dezelfde grenswaarde hehben, of ook, dat de
verhouding van de beide leden de eenheid tot limiet heeft.
In dezen zin mag men. alg ;ti = F (.r) is, schrijven

=

F' (x) d x.
§ 67. De vraagstukken van § § 57 en 60 zijn niet de
eerste, waarbij men oneindig kleine grootheden aantreft.
De tijden. na verloop van welke in § 4 de interest bij het
kapitaal wel'd gevoegd, en de dikte der lagen, waarin wij
in § 8 de absorbeerende stof verdeelden, waren oneindig
klein. Hetr.elfde geldt van de zijden van een regelmatigen
veelhoek, dien men in de lagere meetkunde door vergrooting van het aantal zijden tot een cirkel doet naderen,
en van de deel en , waarin men eene pyramide verdeelt,
ten einde haren inhoud te leeren kennen. Ook in tal van
andere vraagstukken bewijst de beschouwing van oneindig
kleine deelen, of, zooals men wel zegt, elementen, goede
diensten.
Men is gewoon. oneindig' kleine g!'ootheden van ver8c1tillende orde te onderscheiden. Nadert ó tot 0, dan neemt
ook ó" onbepaald af, maar sneller dan ;S, zood at ook
óil
de verhonding y nog 0 tot grens heeft. Nog sneller dan
dy

~2 neemt ;S3 af, enz. Men kan dit onderscheid nitdrnkken
door ;S eene oneindig kleine grootheid van de eerste orde,
~2 . eene van de tweede orde te noemen, enz. Elke grootheId E, waarvan de verhouding tot ;S eene eindige limiet
7
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heeft. heet dan eveneens .oneindig klein van de eerste orde;
heeft

E

~2

eene eindige grenswaarde, dan iE

orde /'ln in het algemeen zal

E

van

ue

E

van de tweede

ndr orde (n een ge-

heel positief getal) genoemd worden, wanneer

E

~;;

eindig i8.

Het zal duidelijk zijn, dat zoodra eene oneindig kleine
grootheid door eene andere van lagere orde gedeeld wordt,
het quotient 0 tot limiet heeft, en dat het product van
twee oneindig kleine grootheden, de eene van de m<\e, de
andere van de 1l,le orde, van de orde m
nis.
Laat, om een voorbeeld te hebben, a11e afmetingen van
een lichaam. oneindig klein van de eerste orde. 7.ijn. Dan
ziet men gemakkelijk in, dat het oppervlak van de tweede,
de inhoud van de derde orde is.
Of laat de boog .1' oneindig klein van de eerste orde
zijn. Dan zijn sin.T en tg x van dezelfde orde, daar de
sin .T
tg ,1'
verhoudingen---- en --.. de eenheid tot grens hebben.
x
;c
Maar de sinus versus is van de tweede orde, daar blijkens
zijne waarde 2 sin2~-.r de verhouding ervan tot xi eindig
blijft.
In bet algemeen zal men bij elk vraagstuk, waarin ver·
schillende oneindig kleine grootbeden voorkomen, eene
daarvan als van de' eerste orde kunnen aannemen en roet
de opeenvolgende machten daarvan eene schaal kunnen
vormen, waarmede al de andere grootbeden vergeleken
worden. Natuurlijk is de keus der eerste grootheid aan
de restrictie gebonden, dat alle andere in de bedoelde
schaal moeten passen.
§ 68. Laat in ~ E
~ eene oneindig kleine
grootbeid zijn van de laagste orde, E van boogere orde,
11 van nog hoogere , enz. Laat er voorts sprake zijn ~
de verhouding dezer grootheid tot eene andere oneindig
kleine ~o. Men heeft daarvoor

+

+ + "+ ....

+ .. .= do~ ( 1 + ~ + ~11 + ...) ..' (5)

~ + E+ "
~o

E
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Met de verhouding van twee oneindig kleine grootheden
wordt echter altijd de limiet der verhouding bedoeld. Daar
nu

E ~
~., ~,

enz. 0 tot grenswaarde hebben, mag men voor

(5) schrijven

ó

f'
o

+ + + ...

Wanneer ook in eene tweede grootheid ó' E'
11'
de opvolgende termen oneindig kleinen van steeds hoogere
orde zijn heeft men

Ó+E+I1+."
ó·

E

.=

+ E' + ~' + ...

~

ó1+~+~+

,

~.,

1

,

...

+ ;. + ~. + ...

en mag daarvoor, aangezien de laatste fact.or de eenheid
6
tot grens heeft, schrijven ~..
Eveneens mag voor de vergelijking
ó E 11
=~.
E'
11'
waarvan, zooals werd opgeT'lerkt, de beteekenis deze is,
dat de verhouding der beide leden tot 1 nadert, eenvoudig

+ + + ...

+ + + ... ,

Ó=~'

worden geschreven.
. In al deze gevallen mogen dus oneindig kleinen van
hoogere orde, zoodra zij met eene grootheid van lagere
orde gecombineerd voorkomen, worden weggelaten. Dat
dit geene verwaarloozing in den gewonen zin van het
woord is en tot geenerlei fout aanleiding geeft, is te danken aan de eigenaardige beteekenis, die men aan de verhouding van oneindig kleinen: of aan eene vergelijking
tusschen zulke grootheden hecht.
Het behoeft wel nauwelijks vermeld te worden, dat op
deze wijze tegenover eene eindige grootheid elke oneindig
kleine kan worden weggelaten.
§ 69. Bij de toepassing van den regel der vorige §
moet men voorzichtig zijn in die gevallen, waarin door
den loop der algebraïsche bewerkingen eenige termen kun-
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nen wegvallen. Is b. v. te oneindig klein en is er slechts
sprake van de verhouding van t
sin.x tot andere grootheden, dan mag sin;c worden weggelaten. Maar dit mag
niet meer geschieden, wanneer 1
sin ,T met cos ,T moet
worden verminderd, want in
'1 - cos ,T sin ,I' •
• (6)
zijn de eindige grootheden weggevallen. daar 1 - cos./'
oneindig klein is en zelf.", van de tweede orde. Wanneer
(6) niet, meer door optelling of aftrekking met andere
grootheden gecomuineerd wordt, mag men juist 'i - cos ,7'
weglaten en slechts sin [r. behouden.
In de vergelijking del' vorige §
~
E
11
= ó' E' 11'
waaruit volgt ó = ó', zal men in bet. algemeen de termen
~ en ~' niet tegen elkand"r mogen weglaten. Want - in
overeenstemming met de eigenaardige beteekenis van zulk
eene vergelijking - is het zeer goed mogelijk, dat bij de
afleiding ervan grootheden van de orde van E zijn weggelaten. Natuurlijk zal men wel ~ tegen ~' mogen weglaten, wanneer men bij de berekeningen, waardoor de vergelijking werd verkregen, daarop steeds heeft gerekend, en
termen van eene boogere orde dan ~ en ó' bfJeft behouden.
§ 70. Tot opbeldering van het in de laatste § § besprokene kunnen nog de volgende voorbeelden dienen. Beschouwen wij vooreerst de lijn (Fig. 43) met de poolvergelijking
Fig. 43.
r = F (.9')

+
+

+

+ + + ...

+ + + ... ,

en stellen wij ons voor, in het punt
P met de coördinaten S en r de
richting der raaklijn te bepalen.
Laat voor een tweede punt Q de
coördinaten zijn
.9'+Ll.9' en r+Ll'1',
dan is, wanneer PR loodrecht op
OQ wordt getrokken,
OR '1' cos Ll .9-,

=

-J' dUB

QR=~· (i-cos

Ll.9-) + Ll '1',

"-
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PR = r sin ~ S-.
Derhalve wordt de hoek, dien de snijlijn PQ met OQ
vormt, bepaald door
t OQP _ PR _
r sin ~ S.

-RQ-r(1-cos~S-)+~r'
Laat men thans ~ $ en daarmede ~ r tot 0 naderen, dan

g

nadert Q tot 1', PQ tot de raaklijn en OQP t.ot den hoek
OPT, dien deze met !len voerstraal OP vormt. Daar nu
1 - cos ~ j- oneindig klein van de tweede orde is en
sin ~ SLim A$- = 1 vindt men
rd$

dr

F ($)
=·F' (3J

• . (7)
Men kan de redeneering korter uitdrukken, wanneer men
van 't begin af van oneindig kleinen spreekt, en - in 't
oog houdende, dat van twee zulke grootheden van de eerste
orde de verhouding gezocht moet worden - oneindig kleinen van hoogere orde weglaat. Men kan dan zeggen:
Laat 3 de oneindig kleine aangroeiing QOP = d S- ondergaan; trekt men dan PR loodrecht op OQ, dan is OR = OP=r,
QR = d r, PR = r d S- en daar L. OPT = L. OQP is, besluit mc-n onmiddellijk tot de vergelijking (7).
§ 71. Ziehier een 1,weede voorbeeld. Ten einde in het
punt P eener ellips (Fig" 44) met de brandpunten F en G
de raaklijn RR' te bepalen, kiezen wij een tweede punt
Fig. 44.
Q op oneindig kleinen af·
.3'
stand daarvan gelegen.
Na heide punten met Je
brandpunten vereenigd te
hebben t.rekken wij PC
en QD loodrecht op FQ
en Gp. Dan geeft QC
aan, hoeveel bij den overgang van P naar Q de
eene voerstraal toeneemt, PD hoeveel de andere afneemt.
Daar de som der voerstralen constant is moet dus QO=PD
zijn. Daaruit volgt de gelijk - en gelijkvormigheid der
tg OPT =
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rechthoekige driehoeken PQC en QPD, zoodat

L. PQC = L. QPD
is. Bij de grens is echter L. PQC=L.RPF en L.QPD=
= L. RPG en wij komen tot het resultaat, dat de raaklijn
met de voerstralen gelijke hoeken RPF en R'PG vormt.
§ 7'2. In sommige gevallen kan men door zeer eenvoudige beöehouwingen den stand der raaklijn aan eene kromme
lijn bepalen.
Walmeer een veelhoek over eene rechte lijn L kantelt,
zoodat , door wentelingen om dH hoekpunten, de zijden
achtereenvolgens langs L vallen, zal de baan van elk punt
der figuur uit eene aaneenschakeling van eirkelbogen bestaan. Door het aantal zijllen van den veelhoek steeds te
doen toenemen kan m"n hem doen naderen tot eelle kromme
lijn S. die over L rolt; de beweging kan dan woräen opgevat als te bf'staan ui t achtereen volgende, oneindig kleine
wentelingen, telkens om het raakpunt van S en L. De
baan. die eenig punt d'lt· figuur beschrijft, is dientengevolge samengesteld uit oneindig kleine cirkelbogen, zooda.t
hare raaklijn overal de richting van zulk een cirkelboog
heeft. Zij staat dus loodrecht op den st.raal daarvan,
d. w. z. op de verbindingslijn van het bewegelijke punt
met het raakpunt van S en L. Men noemt de lijn, door
eenjg punt eener kromme lijn loodrecht op de raaklijn getrokken, de normaal en kan dan eenvoudiger zeggen, dat
de normaal tot de baan van het bewegelijke punt steeds
door het genoemde raakpunt gaat.
Wanneer (Fig. 45) een cirkel MD over eene rechte lijn
Fig. 405.
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OX voortrolt , beschrijft eenig punt B van den omtrek de
zoogenaamde cyclaMe. Bij een aantal standen van den cir-keI (telkens eene volle wenteling van elkander verschillende) zal het beschouwde punt het raakpunt zijn; de
kromme lijn heeft dus versehillende punten 0, Q, enz.,
wier onderlinge aftltanden gelijk zijn aan den cirkelomtrek,
met OX gemeen en best.aat uit een oneindig aantal ge-·
lijke Iln gelijkvormige deelen, waarvan OAQ er een is.
Raa~t de cirkel de rechte lijn in P, midden tusschen 0
en Q gelegen, dan bevindt zich het beschouwde punt op
een afstand AP van 0 X, die gelijk is aan de middellijn
van den cirkel. En in eIken anderen stand van dezen
laatsten, zooa1s MD, wordt de plaats B van het punt bepaald door de voorwaarde, dat de boog CB gelijk is aan
Uit bet boven gezegde volgt nu, dat de normaal der
cycloïde in B de verbindingslijn BO met het raakpunt is
en dat dus de raaklijn gaat door het punt D van den cir~
keI, diametraal tegenover 0 gelegen.
§ 73. Men zal gemakkelijk inzien. dat bij eene willekeurige kromme lijn de verhouding van een boog en van
de daarbij beboorende koorde tot de eenheid ll1l.dert. wanneer beide onbepaald afnemen. Men kan dit uitdrukken
door te zeggen, dat een oneindig kleine boog als eene
rechte lijn kan beschouwd worden.
Is nu in de ruimte eene willekenrige kromme lijn gegeven, dl1n kan men. na daarop een vast punt A aangenomen te hebben. de plaats van elk ander punt P bepalen, door den langs de lijn gemeten afstand s tot A. De
coördinaten :IJ, y, z vau P op een rechthoekig coördinatenstelsel zullen als functiën van s beschouwd kunnen worden.
Ondergaat de laatste grootheid de oneindig kleine aan~
groeiing d 8. dan zullen de coördinaten met d:IJ. d y, d z
toenemen; deze aangroeiingen zijn dan de projectiën van
d 8 op de coördinaatassen. Vormt d s of de raaklijn aan
de kromme lijn (in die richting genomen, waarin 8 positief is) de hoeken IJ(" (3. ,.. met de assen, dan is dus

oe.

4a:=dscoslif"

dy=dscos{3, dz=dscos')',
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en
d

13=

Vd .';2-l-ril+ d-;2.

Beweegt zich het punt P langs de kromme lijn, dan zijn
zoowel s als :r, !J, z functiën van den tijd t en men heeft
d.x
d.~
cl.!J
ds
dz
ds
dt = d t cos IX, ~rt = d t cos {3, (ft = d t cos 'Y •

_~ 8=
dt

1/r({i)2
+ (ddt!{)2 + (dd=)2dt
t·

d:c d/j dz
Klaarbliikeliik ziJ'n ---- - ' - - de snelheden waarmede
'J
'J
dt' dt' dt
'
zich de projectiën van P langs de coördinaatassen bewegen;
ds
dt is de snelheid van P zelf en de beteekenis der afge-

leide vergelijkingen is deze, dat. wanneer de laatste snelheid als een vector in de richting der raaklijn wordt opgevat, hare componenten (§ 4(\) de snelheden der projectiën
zijn. Natuurlijk worden bij eene vlakke kroUlllle lijn de
formules eenyoudiger; daar is b. v., als de raaklijn een
hoek S met de :c-a!> vormt,
d :c = d

8.

cos S, d!J = d

d s = ti cl :c2

8.

sin S,

+ d y2.

§ 74. De verhouding der gelijktijdige aangroeiingen van
twee veranderlijke grootheden zal door het kleiner worden
dier aangroeiingen zoo dic:ht bij hare grHnswaarde, het
differentiaalquotient, gebrach t kunnen worden, als men
verkiest, maar zij zal die limiet nooit geheel kunnen bereiken. Zoodra intusschen de aangroeiingen zeer klein zijn,
zal men zonder groote fout hunne verhouding gelijk kunnen stellen aan het differentiaalquotient. Dit kOlDt hierop
neer, dat men een klein deel eener kromme lijn als eene
rechte lijn beschouwt met de richting der raaklijn, of dat
men bij eene beweging gedurende een kort tijdsverloop van
de verandering der snelheid afziet. Op deze wijze worden,
de uitkomsten der differentiaalrekening dikwijls bij benade-
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ring op zeer kleine in plaats van op oneindig kleine grootheden toegepast. De opeenvolgende machten eener kleine
grootheid zullen dan eene schaal vormen voor kleine grootheden van verschillende orde (verg. § 67) en men zal bij
benadering eene grootheid van hoogere orde tegenover eene
van lagere kunnen weglaten.
Is 11 zeer klein. en stelt f eenige functie voor dan zal
men stellen
/ (,t'
h) - f (,r;) = h f' (x)
of
f(x+h)=f(x)+hj'(,r;)
• (8)
Wanneer b. v. f (x) = .t'3 is, dus j' (x) = 3 x 9 (verg. § 61),
dan wordt deze formule
(x
h)! = x~
3 x 2 h.
Men kan hier de benadering verder drijven door voor het
tweede lid te schrijven ,r;3
3 3:2 h
3 X h 2 , terwijl de bijvoeging van h 3 tot volkomen nauwkeurigheid voert. Wij
zullen later zien, hoe men bij elke willekeurige functie op
overeenkomstigfl wijze vergelijkingen kan opstellen, nauwkeuriger dan (8).
Berekeningen met zeer kle'ine grootheden komen o. a.
voor, wanneer men de fouten beschouwt, die bij het verrichten van metingen begaan worden. Men heeft b. v.
eene grootheid p gemeten en daaruit door berekening eene
andere q = f (p) afgeleid. Is dan in p eene kleine fout ~
gemaakt, dan zal de invloed daarvan op q door j' (p). d
worden voorgesteld
Bij het interpoleeren, woals dit bij het gebruik van
logarithmen- en sinustafels voorkomt, wordt ondersteld,
dat VOor een klein interval de veranderingen der functie
evenredig zijn met die der onafhankelijk veranderlijke; het
kan dus eveneens als eene toepassing der formule (8) be-8ehouwd worden.

+

+

+

+

+
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57. Voor een punt, dat zich langs eene rechte lijn beweegt, wordt de afstand 8 tot een punt daarvan op eIken
tijd t door de vergelijking
B

=a t 3

gegeven (a constant). Bereken de verauelliug.
58. De rkhting der raaklijn te bepalen aan eene kromme
lijn, die op onderling loodreJhte coördinaatassen de vergelijking
heeft.
Wanneer de vergelijking eener kromme lijn op
scheefhoekige coördinaten
y =:F (x)
is. hoe kan dan de richting der raaklijn bepaald worden?
60. Wanneer is het differentiaalquotient van
y=sin(k.x+p)
positief en wanneer negatief?
61. Het deel van het platte vlak. dat begrentld wordt
door de beide (onder;ing loodrechte) coördinaatassen, eene
kromme lijn en de ordinaat, bij de abscis x behoorende ,
heeft een inhoud a x' (a constant). Hieruit de gedaante
der lijn te bepalen.
62. De i.nhoud van het lichaam, begrensd door een
of meer vaste oppervlakken en door een vlak, op een
afstand x van het !J z-vlak evenwijdig daaraan loopen59.

de I zij I.

dl

Wat is de meetkundige beteekenis van d x ?

63. Welke is in het vraagstuk van § 8 de waarde

di

van dx?
64. Wanneer d oneindig klein van de eerste orde is,
van welke orde zijn dan de uitdrukkingen
l (1
d)
en
cosee d - cot d?

+

j

cJ
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65. Het volume van een lichaam wordt door de formule
2
'IJ = a
bt
Ct
d t3
als eene functie van de temperatuur t gegeven. Bereken
hieruit de uitzetting voor eene zeer kleine temperatuursverhooging T.
66. Bewijs, dat de kubieke uitzettingscoëfficient eener
stof het drievoud is van den lineairen uitzettingscoëfficient.
ti7. Voor elk punt eener kromme lijn bestaat tusschen
de afstalldellu en v tot twee vaste punten F en G (de
voerstralen) de betrekking
v = F \u,).
Welk verband bestaat er tusschen de hoeken, die de raaklijn met de beide voerstralen van het raakpunt vormt?
Toepassing op de hyperbool.
68. Te bewijzen, dat de raaklijn aan eenig punt eener
parabool gelijke hoeken vormt met den voerstraal van dat
punt en de as. (Men kan dit afleiden uit de uitkomst
van ~ 61, of rechtstreeks uit de grondeigenschap der parabool).
69. Wat kan men uit de eigenschap der ellips en der
hyperbool, waarvan in Vraagst. 25 (p. 63) sprake is, omtrent de raaklijnen aan deze kromme lijnen afleiden?

+ + +

t·

1
'1

t

f

r
t

r

t"

~
.1"
"
f

I

f,·'

.~

I~

.>;

I
...

~.

I
I
~

J
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§ 75. Ten einde bet difIerentiaalquotient eener functie
y = F (:r.)
te vinden, of. zooals men zegt, die functie te di/lerentieere'll, kan men altijd van de bewerkingen gebruik maken,
die in de vergelijking
dy
L'lm F (x A x) - F (x) ,voor L'lm A x = 0 . , (1)
-d
=

+

:r

~'

A:r

zijn voorgeschreven. Voor de praktijk is het intusschen
gemakkelijker slechts voor eenige eenvoudige functiën deze
recbtstreekscbe methode te volgen; heeft men zich dan de
verkregen uitkomsten in het geheugen geprent, dan kan
men daaruit de differentiaalquotienten van allerlei meer
samengestelde functiën afleiden.
§ 76. Zij vooreerst

y=

tJfNl

en laat voorloopig m een geheel positief getal zijn, Door
toepassing van het binomium van Newton vindt mf:n dan
dy'

dre

= Lim (x + A x)m -

tJfNl

=

Are

= Lim [ m tJfNl-I + m

(7. -; 1)
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dus
d (.r m)

dX -. --

m ,,,....
-.-1 , .

. (2)

daar alle termen, die À.r of eene ma:lht daarvan bevatten,
tot 0 naderen.

Is

eene positieve breuk E.. (p en q geheel), dan is
q

'In

yq=xP;
dus wordt de aangroeiing van
paald door de vergelijking

(y

+

:IJ, bij

y)q = (x

+

À.r behoorende , be-

x)1'.
Trekt men de vorige vergelijking hiervan af, dan verkrijgt
lllen door toepassing van het binomium van NeuJton na
eenige herleiding
À

Y

Àx

P .1JP q yq -

À

À

+ p(p-1)
1. 2
q (q - '1)
1+
1. 2
yq 1

2

,1'1' -

• À

2. À

+ enz.
,
Y + enz.
x

waarbij alle in den teller en den noemer weggrlaten termen machten van À.r of Ày bevatten. Door tot de grens
over te gaan vindt men
dy
p xp-l
--=
"
dx
qyq-l
l'

waaruit als y =

-

,#1

p
en- = m gesubstitueerd wordt, weer

q

de formule (2) volgt.
Men had deze uitkomst ook aldus kunnen verkrijgen.
Wanneer

!!..

y =:Ifl
1

is, zullen, als men ai = z stelt, x en y door geheele
Illachten dezer nieuwe veranderlijke worden voorgesteld.
Men heeft nl. x = zq, y = zP. Bij verandering van x va-
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rieert ook z en aangezien steeds
D..y

~J!= ~ z
t::. :c
t::,. .x

en dus ook
d :!J

dy

dz

(r; = J.-;'
dz
is, heeft men slechts x en y heide naar z te differentieeren
(hetgeen men, daar p en q geheel zijn. reeds geleerd
heeft) om door deeling van de uitkomsten dd'}1 te verkrijgen .
.x
Eindelijk kan de exponent m nog negatief zijn, stel
= - m', waarbij m een geheel of gebroken getal kan
voorstellen. Dan wordt
dy
L' (,r+~x)-m'_.r-m'
- = lm

d.x

= _ Lim [(x

t::.x

+ t::. x)m' t::. x

xm'. ____J
]
m
x ' (x
t::. x)m' .

+

Bij den overgang tot de grenswaarden nadert de eerste
factor tot het differentiaalquotient van x m', waarvan wij
(daar m' positief is) de waarde m' x m' - I kennen; in den
tweeden factor gaat .'If t::..x over in .'IJ, zood at ten slotte

+

.

,

dy
---- -

du: -

-

~'-l

m' -.,--,2m

x

'

wordt, hetgeen weer in den vorm (2) kan geschreven
worden.
Van elke macht van x wordt derhalve het differentiaalquotient verkregen door van den exponent 1 af te trekken
(dus door x te deelen) en tevens met den exponent te ver·
menigvuldigen. Dank zij de invoering van gebroken en ne·
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gatieve exponenten 1) kan men door dezen eenvoudigen regel alle wortels der onafhankdijk veranderlijke en alle breuken I die eene macht daarvan tot noemer en de eenheid tot
teller hebben differentieeren. Aldus vindt men b. v. SI)
d • /1
d
• /5 t/- (v x) =
/
I d- (xli V x) = 2- x v x,
2 1, x
x
d. x
I

d
'1
d
- (lV.x) = --=-i I dx
3 ~ .x
d.r

ddXC:s) = - ~,
d~rCx ~ X)=-2 x 23V:X

(1)
1
= .1'
-

d~;C:P)= -

~

X

'

x/+lI

~.

dd,rC;;)= 5 x
Men merke nog op) dat in het differentiaalquotient van
eIken wortel uit .r die zelfde wortel voorkomt. Uit de af1

leiding op p. 109 I waar de waarè.e van y in de voor

:!

gevonden uitdrukking moest gesubstitueerd worden, blijkt,
dy

dat men, als de wortel meerwaardig is, in y en ded.r
zelfde waarde moet nemen.
§ 77. Bij het differentieeren van verschillende meer samengestelde functiën kunnen een paar zeer eenvoudige
stellingen van nut zijn.
Is vooreerst eene functie van een standvastigen factor
voorzien, dan treedt deze ook in de aangroeiing der functie
~n dientengevolge ook in het differentiaalquotient op. Dus
lS (a constant zijnde)
,
d (a u)
du
dx =a dx'
1) Wij hebben hier de geldigheid van de binomiaalformule slechts voor
gtheele positieve exponenten aangenomen. Heeft men die reeds voor gebroken
en negatieve exponenten bewezen, dan is de gegeven herleiding van het
eene tot het andere geval overbodig.
2)

::r: (Y) ia slechts eene andere schrijfwijze voor : ~
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SOM EN VERSCHIL VAN FUNCTIËN.

Bestaat eene functie uit verschillende andere, door de
teekens
en - met elkander vereenigd, dan zal de aangroeiing ervan op dezelfde wijze uit die van de verschil·
lende termen zijn samengesteld en hl~tzelfde geldt ook van
de differentiaalquotienten. Voor constante waarden van
a, b, c ig b. v.
d (a n
bI.' - (. u,)
d I(
dr
d It'
·······=a·-+b--c-·· __·.

+

+

d ./'

d .e

d ,'1'

d

.1:

Is een der termpn standvastig, Jan levert hij voor de aangroeiing der functie niets op. Zulk een term valt dus bij
het differentieeren weg.
Tot opheldering van het gezegde kunnen de voorbeelden

·z-d .[

I .• 1

(I + .r2 ) 3] = {.-,dX. . (1 +
=

c·

,i

,

;;

ti·

(j .'1'

~l ;1'2

+ 12 +
./,3

+ 3 .r l + xe) =

(j .'1'5

en
d (
-

ic-'1)
d.
_
2
-1
- -·(~/r2 I Jjl.-/r+'l)- --- + - =2
d :r ~<i; _ 1 - d .1'
'
T·
- 3 ~~.
a ~/ .1.
dienen.
§ 78. Het differentiaaJquotient eener exponentieele functie
volgt onmiddellijk uit de baseboll wingen van het eerste
hoofdstuk. Het bleek daar (§ 0), dat
y = a ep.r
de functie is, die voor te = 0 de waarde a heeft en zoo
verandert, dat !Jare toeneming voor eene zeer kleine (wij
kunnen thans nauwkeuriger zeggen: cene oneindig klein?)
aangroeiing d van :r gevonden wordt, door de waarde, d~e
y reeds heeft, met p d te vermenigvuldigen. DaaruIt
volgt, dat het differentiaalquotient de verhouding is van
p 'd y en 'd, dus
d
d:c (a epz) = a p epz.

Geheel op dezelfde wijze vindt men ook
d

d te (a e-pz) = - a p e-PZ.
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Door in de eerste vergelijking a = 1 en p = 1 te stellen
verkrijgt men
d (ez)
=ez
dx
'

(3)

zoodat voor deze meest eenvoudige exponentieele functie
het differentiaalquotient gelijk is aan de functie zelve.
Men kan dit resuhaat ook aldus afleiden. Is
y=ez ,
dan is
dy
~+Az_~
e Az _1
- = Lim
A
= ez. Lim
A
.:r
x
dx
Om deze grenswaarde te vinden merke men op, dat, gelijktijdig met il.-r, e Az - 1 tot 0 nadert; stelt men deze
grootheid door E voor, waarbij A.'I: = l (1 + E) wordt, dan
heeft men dus

Liml(l+,)~Lim

1 ~]'voorLim,~o
1 (1 +E)E
[

1

te zoeken.

Daar nu (1 +

+ E)~J

V het

E

getal e tot grenswaarde

heeft, is Lim 1 [(1
= I e = 1, waardoor men weêr
tot de formule (:l) komt.
Het verdient nog opmerking, dat door het gevondene
ook (J,Z (121 een constant gE'tal) kan worden gedifferentieerd.
Men heeft nl. (J,Z = ez. I «, dus, door in de formule voor
epz, p = llZ te stellen,
d (IZ Z)
d-;- = a z 1IZ.

§ 79. De differentiaalquotienten der goniometrische functiën worden door toepassing van eenvoudige formules uit
de goniometrie verkregen. Uit
y=sinx
volgt

~-Litil sin(x+Ax)-sinx =lm
L' sinîAx
(+ 1
)
COSx yAx.

d:c-

A

lA

Tl.JI.x

I.JI.X

8
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Bij het kleiner worden van ~.r nadert (§ 11) de verhouding van sin 1 ~ ~I.' en van den boog ~~ A.r tot de eenheiJ
en men verkrijgt dus
d (sin .17)
= COS.r •
• (41
~---~~-_.

d.r

Op geheel overeenkomstige wijze vindt men
d (cos .r)
d

-

.1'

SIn.t ,.

Verder heeft men
d (tg .1') = Lirn t~Jr + ~.J)

=

- tg .1' =

~

d./'

./'
. sin A .1~
'1
Llm ------.-- -.------~---------,- .'
A .r cos V
A.r) cos .1'

+

of
d (tg .x)

--a:;:-- =

..

'1
COS2~.

en door eene dergelijke berekening
d (cot .x)
1
d :r

--=--sin~ .1' '

. (()

. . (i

terwijl eindelijk nog
d (sec .1.)

en

,?l
I

sin .1'
---=
2
d.x
cos .r
d (cosec .x)
cos .x
=
d.r:
sinII .x

wordt gevonden.
Ook meer ingewikkelde goniometrische functiën kunnen
op dezelfde wijze worden behandeld. Men zal b. v. vinden
d [sin (p .x q)]
d:x
p eos (p ,x q),

+
d [cos (p ,x + q)]
=
d :x

I

+

. (
- p sm p:x

+ q).

Als voorbeeld van de toepassing der laatste formule ka~
de snelheidsbepaling dienen bij de enkelvoudige hannonlsche beweging van § 13. Uit

t
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y = a cos 2 7f"

'olgt voor de snelheid
l'

=

~ !~ = _

2;

115

(~ + p )

a sin 2 7f"

(

~+

p).

f ooral de differentiaalquotienten der goniometrische func-

liën zijn leerrijk als bevestigingen van het verband, dat
er tusschen de veranderingen eeller functie ell grootte en
leeken van baar <1ifl'erentiaalquotient bestaat. De lezer zal
dit gemakkelijk kuunen nagaan
§ 80. Wij vestigen nog de aandacht op eene eigenaardigheid van tg (('. Blijkens (G) heeft het differentiaalquotient daarvan steeds bet positieve teeken , zoodat tg ,'I;
steeds toeneemt bij het grooter worden van den boog. Dit
is werkelijk het geval, maar het is alleen mogelijk, doordat de tangens, telkens wanneer hij tot
00 is aangegroeid, met een sprong in - 00 overgaat, om dan op
nieuw geleidelijk te st~igen. Alleen deze geleidelijke stijging wordt door het differentiaalquotient weergegeven, niet
de plotselinge daling. (Men heldere het gedrag van tg.r
en het overeenkomstige van cot.r op door eene graphische
Voorstelling).
Wanneer J bij het aangroeien der onafhankelijk veranderlijke ,r, voor eene bepaalde waarde ~ daarvan de functie
f (.1') plotseling van eene waarde a tot eene andere b overgaat (0 en b behoeven niet, zooals bij den tangens en den
cotangens. oneindig groot te zijn) dan wordt de functie
ondoorloopend genoemd; doorloopelld is zij. als zulk een
sprong niet voorkomt, maar de functie bij haren overgang
van eene waarde a tot eene andere b alle tusschengelegen
waarden doorloopt. In het geval van ondoorloopendheid,
(?f zooals men wel zegt van discontinuiteit, in tegenstelhng van continuiteit) zal Lim f (~ -~) voor Lim ~ = 0
verschillen van Lim f (~+ E) voor Lim E= O. terwijl bij
e~ne doorloopende functie deze beide grenswaarden dezelfde
ZIJn, nl. de enkele waarde van f(~l.
Wanneer van het differentiaalquotient eener funct.ie sprake

+
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is stelle men zich altijd voor, dat tU88chen de waarden
te en x
Ä x in de vergelijking (1) de functie doorloopend
is. In bet algemeen zullen wij dikwijls stilzwijgend de
continuïteit der functiën aannemen.
Op bet eerste gezicht bestaan er verschillende gevallen
van pbysische discontinuiteit. Bescbouwt men b. v. de
dichtheid der stof in de verl"chillende punten eener lijn,
bij een vast of vloeibaar lichaam, dat met de lucht in
aanraking is, loodrecht op het oppervlak getrokken, dan
schiJnt die dichtheid bij bet binnentreden in bet lichaam
een sprong te maken. Dergelijke discontinuiteiten zijn
echter dikwijls slechts schijnbaar; in werkelijkheid kan
b. v. het zooeven genoemde licbaam van de lucht zijn gescheiden door eene dunne overgangslaag , waarin de dichtheid wel snel, maar toch gelèidelijk verandert. Al wil
men overigens het bestaan van ware physische discontinuïteit aannemen. dan zal men toch bij vele theoriën de
rechtstreeksche beschouwing daarvan kunnen ontgaan. door
eerst een geleidelijken overgang te onderstellen en later
te onderzoeken. wat er van de verkregen uitkomsten
wordt, wanneer men zich den overgang hoe langer hoe
sneller denkt.

+

§ 81. De uitkomsten van § 79 geven nog tot eene andere opmerking aanleiding. Het blijkt nl., dat bet differentiaalquotient een er goniometrische functie evenals deze
zelf periodiek is en wel met dezelfde periode. In (6) beeft
1

b. v. 2 - ' dank zij de even macht, de periode '11', evenals
cos
x
tg x. Gemakkelijk ziet men in, dat de hier gemaakt.~
opmerking voor alle periodieke functiën moet gelden. BIJ
eene trillende beweging zal na eIken trillingstijd de Bn~l
heid weer dezelfde waarde aannemen en bij eene golflIjn
keert de raaklijn tot dezelfde richting terug, wanneer men
eene golflengte verder gaat.
§ 82. In ~ 77 leerden wij het differentiaalquotient kennen van eene som van verschillende functiën. Men kan
ook dat van een product of een quotient aangeven.
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Hangen u en v beiden van :r af. dan is
d(uv)
,(U+AU)(V+AV)-UV
d:c = Llm
A:c
=

t

,(AV
AV)
u- +v-. +Au- .
A,V
A.r
A:c
Alt

=Llm

Av

Daar nu in den laatsten term A ,r tot het eindig onder-

I
!
,

stelde differentiaalquotient dd" l' nadert en A u tot 0, ver"

:c

krijgt men
d (u v)
d ;r

= 11 d v + tI d u
d ,v

, (8)

d:l:

l.r;. (ep x sin a ;r) =

ep x (p sin a ,1:

d

-d (,v1ll epx) = ePX (m ;r,11I-1
,r

+a

COS

I

a ,r) I

I

+ p ,vm).

~

I

Op overeenkomstige wijze heeft men voor het product van
drie functiën
d(uvw)
--'--;----'- =
d,x

dw .
du+
dv
-tvwwu- ,
d,x
dx
dx

1l V - -

. (9)

•

welke formule nog gemakkelijk tot een grooter aantal
factoren kan worden uitgebreid.
Ten einde het quotient ~ van twee functiën te differenv
tieeren redeneere men als volgt
U+AU

(u)

d
-d:c
-v = L'lm

v+

A

u

tI -

~

A;r

dus

Au

= L'lm

du

~ (~) =
d:c

v

v d:c-

u

AV

va; -. uA:;

'tl(V+AV) ,

d v

d:c

v2

•

(10)

Door toepassing van dezen regel kan men b. v. de formule
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DlFFERBNTlAALQUOTIBN'l' VAN EEN LOGAlUTHMUS.

(6) uit (4) en (5) afleiden.
1 ( t.r.
)
(~.J~

cl .1'

'

= _.d_

d .1'

~ln .1'

(

)

Men heeft nl.
d (sin :r)
, d(cos.r)
cos.r, d·
- SIn ,.1: d

=

. ,I'

.:C

cos» .1:
cosS! ./'
sin!! .r
1
= --cos2- ; - - - = cos 9 :c'

COS.r

+

§ 83, Uit de differentiaalquotienten der exponentieele en
goniometrische functiën kunnen die van de omgekeerde
functiën, de logarithmische en de cyclometrische, worden
afgeleid.
Is vooreerst
!I=I.J.',
dan is, wanneer .1' als eene functie van .'I beschouwd wordt,
,)' = eli,

en, zoosIs wij zagen
d ;1'
--'.
=
dy

e!1.

Beschouwt men nu echter ,t als de onafhankelijk veranderlijke, dan moet men, om het differentiaalquotient van
!J te vinden, de verhouding der gelijktijdige aangroeiingen
omgekeerd nemen; dus zal ook de grens. waartoe die verhouding nadert, de omgekeerde waarde hebben van de limiet, die de verhouding zooeven bereikte. Dus is
dy
1
d ..r,=e!I'

of) daar wij liever het differentiaalquotient als eene functie
van de onafhankelijk veranderlijke voorstellen,
d (la:)
1
• (11)
•
da: =:;.
Hieruit volgt nu verder nog de waarde, die de logarithmus van :c in eenig ander stelsel, met de basis a b. v., bij
het differentieeren oplevert. Daar nl.
la:

log• .t= la
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d.r

is, wordt
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Bg sin x.

1

=

i

,-

.r 1a'

I
I

§ 84. Is

y = Bg sin ,r,
dan heeft men achtereenvolgens
x= sm!!,

~

d.v

1,

dy=cosy,
dy

(r.; =

1

cos y'

dus

ti (Bg sin . v ) l
. (12)
= ± Vi-.vi- .
dx
Deze uitkomst verdient eene nadere beschouwing. Wanneer
y voor eene zekere waarde van x een aantal verschillende
waarden 111, Ys' !Ja' enz, .. aanneemt, zullen eveneens aan
de waarde, die x na eene aangroeiing A x verkrijgt, eene
serie waarden van y beantwoorden, die door geleide1ijken
overgang uit Yl' !JB' Y3' enz. ontstaan en door Yl
A;lh ,
Yi+AYB' Y3+f}Y3' enz, kunnen worden voorgesteld.
Zoekt men nu het diff'erentiaalquotient, dan kan reen van
'
t!.Yl
t!.Ys -'t!.Ya
.
- -'--enz. de l'lmlet
eTh.e der verh oudmgen
A.x' Ax' t!.x'
zoeken, voor Lim A x = O. Derbal ve beeft in het algemeen
het ditIerentiaalquotient eener veelwaardige functie even
vele verschillende waarden als de functie zelve, waarbij
men illtusschen in het oog moet houden, dat elke waarde

-

+

van dd ~ slechts bij eene bepaalde waarde van !J behoort .
.x
l

(Verg. het ditferentiaalquotient van ,rq , ~ 76).
De meetkundige beteekenis hiervan is deze, dat bij eene
~romme lijn, die door eene lijn evenwijdig aan de y-as
III meer dan één punt wordt gesneden, in het algemeen
de raaklijnen in die punten verschillende richtingen zullen
hebben.
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Bg tg x.

Het is nu echter mogelijk, dat de verschillende waarden
van het differentiaalquotient alle of voor een deel samenvallen. Dit is bet geval in (t 2), waar ondanks het oneindig aantal waarden van Bg sin . v het differentiaal'luotient
slechts tweewaardig iiL De snijpunten van de sinusoïde
!J = Bg sin ,v
met eene rechte lijn evenwijdig aan de .y-as kunnen dar
ook in twee groepen verdeeld worden, zoodat in alle pur.ten eener zelfde groep de raaklijnen evenwijdig loopen
(verg. § 15).
Komt men overeen, onder Bg sin ,1; altijd een boog te
verstaan, waarvan de cosinus positief is, dan valt de eene
waarde der afgeleide functie weg. en beeft men
~~~.:'in x1 _ ____ ~ __
• • • ('13)
d .r
Xli
Op eene dergelijke wijze viudt men, wanneer Bg cos.1: aan
de restrictie onderworpen wordt, dat de sinus ervan positief moet zijn,

,'1=

d (Bg cos x l i . (14)
= - ~1 ~-.c2 •

---cl.-;:--Eindelijk volgt uit

.y = Bg tg,x

achtereenvolgens
x=tgy
dx
1
dy = cos ll IJ'
dy
-- =
d :r

C08 2

y,

of

d (Bg tg .1;)

1

-;rr-= r+.~'

. (15)

terwijl
d (Bg cot .1J) _

-;-,.1--;:-

--- fi-'1:-- - - 1 + .1:51

IS.
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1.21.

FUNCTIËN VAN FUNCTIËN.

Men zal opmerken, dat (l~) en (14) en eveneens (15) en
(t6) slechts in teeken verschillen. Dit hangt hiermede
samen, dat Bg sinJ'+ Bg COB;/: en eveneens Bg tg .r.+ Bg cota:
stand vastig is.
§ 85. Met behulp der thans verkregen uitkomsten kan
IDen ook tal van meer ingewikkelde functiën differentieerp.n.
Een middel, dat daarbij dikwijls kan dienen, bestaat
hierin, dat men !J niet rechtstreeks als eene functie van a:
beschouwt, maar als eene functie van eene andere grootheid 11, die dan zelf weer van .7: afhangt. Is b. v.

.11 =

dan zal men,

e:r2 '

stellende, hebben

y = etr
en het onderzoek is daardoor teruggebracht tot dat van
twee eenvoudige functiën.
Wanneer in dergelijke gevallen .1', van eene bepaalde
waarde uitgaande, de aaugroeiing D.:r ondergaat, zal daarvan eene aangroeiing D. u het gevolg zijn, die zelf weder
de verandering D. y teweegbrengt. Aangezien nu steeds
D.!f = ~Y Au
.ó. .r.

is, zal men, ten einde

.ó.

dy

71;

u .ó..r.

te bepalen, van de beide fac-

toren in het tweede lid de grenswaarde moeten zoeken.

De

du

laatste factor heeft tot limiet d a:' de eerste het diffe-

rentiaalquotient

~ ~,

bij welks afleiding !I als eene functie

van u beschouwd wordt. Zoodra men deze beide differentiaalquotienten kan vinden, kent men ook
dy
da:

=

dy du
du. da:

Men merke hier.bij op, dat men

~~
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van u verkrijgt; men kan echter die grootheid vervolgens
in te uitdrukken.
In het boven gekozen voorbeeld is
ay
d 11
- = eU -=2te
du
'dte
I
dus
d
d .r (e·T~) = 2 te e;r2.

§ 86. Ziehier eenige andere voorbeelden voor de toepassing der formule (17). Daar het voor de hand ligt,
welke grootheid = u moet gesteld worden, is dit er niet
bijgevoegd. Het verdient overigens aanbeveling, de formules onmiddellijk zoo neer te schrijven, dat er alleen de
onafhankelijk veranderlijke in voorkomt.

:1' [Cl +

.1'2)'] = iJ (1

d [

<Z.;

+ .1'2)2.2 .r= ti.r (1 + te2)2; (verg. § 77).

'1
]
a+b.r+~ll

= -

+

b 2 Cte
(a+bte+c,r2)2;

d-[1/ + Lr] = ---~-=;
2 \/ a + b.x
a

ti .r

~. (eJlz') =pepz.'

d.r
A

:1' (sin a.r) = acos a

".<

.CC ;

dd (cos a :c)
x

dd

.1

x

b. v.

=-

a sin a x (verg. §§ 78 en 79).

[F (a + b .r.)] =
ddte [l (a

dd
te

b F' (a

+ b te)] =

a

+ b te),

-+ b x ;

[eF(z] = F' (.v)eF(z) ,
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b. v.

dd

X

C

exm )

d (
dx

dd

·x

m xm -

1 ex1/l ,

. ) =eSlDXcos.x;
.
esmx

d [
dx l

b. v.

=

.]

)F(.x)l

F' (X)

=F (x)'

Cl sin 'x) = C?S

.'1'

SIn X

=

cot x,

(;~(ll·~)=x~x;
d~'x [IF (x)l m] =
b. v.

m iF

(x)lm -1 F' (.'1'),

dd (Sin'" .'1') = m sin m - 1 .'1' COS
x
d

dx

[Bg tg.;' 1'] =.x +.x
ll

X j

xl!'

. § 87. Het kan gebeuren, dat men ook de grootheid u
met rechtstreeks als eene functie van .r moet beschouwen,
~aar als eene functie van t', welke laatste grootheid dan
direct van x afhangt. Aangezien nu
du
dlt dv
d x = ;r:,; d x
18, wordt dan
dy
dy du dv
dx=dlt dv dx'
Is b, v.

dan stelle men
a

en

+b

Xi

=

V

~v=u,

waardoor
y = el(,
Wordt. Men verkrijgt daard~or
dy_
2bx
JiVa+6x'
d a: - 3 1V(a b xl)\! e
,

+
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De uitbreiding tot het geval van meer dan twee tU8schenfunctiën ligt voor de hand.
Combineert men de thans gevonden regels met die van
§ § 77 en 8:!, dan kan men, wanneer men slechts de differentiaalquotienten van xm, ez, sin x, cos x, tg x, cot x, lx,
Bg Bin x, Bg tg x in het geheugen heeft geprent, vele zeer
ingewikkelde functiën differentieeren. Men vindt b. v.

dd.

= }

V

[V:±-D ~l.

[1 +XJ

;/u.:. ~
d

+ + .T)

i - x (1 - x)
(1
1 +.x·
(1 -- ,x)ll

'i-x

1

= Cl

-x) Vi-x"

+ b ,x + c .xli] = m .xm - I 11 a + b x +
b+2cx
+ !- .x Va+bx+c.x
I a m + b d + m) aJ + rJ~+ m) xi I 3!" - 1

ddx [aJm V a

m ---=:. __ . _

-

Cx

B

+

.-

J

Va+baJ+cXl

sin 2 {)(, cos 2 aJ
= - sin' (()(, .x) cos' (()(, - aJ)"

+

I1
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RAAKLIJN AAN DE ELLIPS.

§ 88. De verkregen uitkomsten maken het thans mogelijk, bij vele kromme lijnen den stand der raaklijn te bepalen. Bij de ellips (l'ig. 46) is, wanneer wij een punt
P beschouwen, waarvan de coördinaten x en y positief
zijn (§ 28),
b

y=a

Va 2 _x2,

dus
dy
dx
}'ig. 46.

b

= -;;:

x
\I ai _ .r:2 '

waaruit, als PO de raaklijn is, volgt
tgPCû=
b
.r:
bi x

=

~I

Val! _

xS

=

ai

y'

Hiermede is de stand
der raaklijn en ook die
van de normaal PB bepaald en het is niet moeilijk. de lengte der lijnen PC,
AO, PB, AB (de zoogenaamde tangens, subtangens , normaal en subnormaal) te berekenen. Uit de omstandigheid,
dat de waarde der tweede lijn:
ai _x2

AO=-x
alleen van a en :IJ afhangt, volgt. dat wanneer op eene
zelfde lijn als as verschillende ellipsen worden beschreven
en wanneer in de punten daarvan, die het zelfde punt
dier lijn tot projectie bebben, raaklijnen worden getrokken, deze alle de bedoelde as in betzelfde pUJ;lt zullen
snijden. Onder al de genoemde ellipsen komt ook een
cirkel voor en er bestaat dus een eenvoudig verband tusschen de raaklijn aan eene ellips en die aan den cirkel,
die op eene der a3sen als middellijn is beschreven (verg.
§ 28 en Vraagst. 19).
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De stand der normaal wordt bepaald door
2

AB = b ;,1'
a

en voor de afstanden der punten B en C tot het middelpunt vindt men
b2
b2 .1! = (2
OB = I' _ _
a )_~r
• (18)
2
•

ai

a

'

en

De eene afstand is rechtstreeks, de andere omgekeerd evenredig met x; hun product is dus standvastig en wel
OB X oe = (/2_/)2= 0:1<'2 = OG2.
Hieruit volgt verder. dat de punten F, B, G en C harmonisch gelegen zijn, en dat de lijnen, die ze met P
vereenigen , een harmonischen straalbundel vormen. Twee
dier lijnen PB en 1)0 staan nu echter loodrecht op elkander; zij moeten dus de hoeken tusschen de beide andere
PF en PG middendoor deelen. Men vindt aldus de eigenschap terug, die wH reeds in § 7'1 hebben leeren kennen.
(Men kan die ook bewijzen, door eerst uit (18) BF en BG
te berekenen en dan aan te toon en , dat BF: BG = PF : PG).
§ 89. Uit de vergelijking der parabool (§ 31)
;Ij

= \/2p .r

volgt

Vp

dy
d ,1; =
2 x'
Daar deze waarde bij toeneming van x steeds kleiner
wordt zal de richting der raaklijn hoe langer hoe meer
tot die der x-as naderen Hierdoor onderscheidt àe kromme
lijn zich van de hyperbool, bij welke laatste de raaklijn
nadert tot de richting der asymptoot. Het gevolg is dan
ook, dat wanneer eene willekeurige hyperbool hare brandpunten op de as eener parabool heeft, de eerste lijn, wanneer ,1' slechts groot genoeg wordt gekozen, altijd sterker
zal stijgen dan de laatste.
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dy
Uit de waarde van d,v vindt men, wanneer (Fig. 47)

P het punt is met de coördinaten x en y, en PO de
raaklijn,
Fig. 47.

tgPOO=-

.~
P~

V

P ,

2x

dus

AO=2x,
/~'\,
zood at het snijpunt der raak/ " • \
lijn met de as even ver van
/
/
/
,:'
:
\
0 is verwij' derd als de pro/
,/'
\
0 -i'----r B
.T jeetie A van P.
Is verder F
het brandpunt, dus OF={-p,
dan is
FP = ,'/:
-~ P = Fe ,
waaruit men tot de gelijkheid
der boeken kan besluiten,
die de raaklijn met de as en den voerstraal vormt. (Verg.
Vraagst. 68, p. 107).
Het verdient nog opmerking, dat de subnormaal
AB=p=2 OF
is, onafhankelijk van de plaats van P op de kromme lijn.
§ 90. Er zijn gevallen, waarin tusschen de veranderlijken x en y niet rechtstreeks eene betrekking is gegeven, maar waarin beide als functiën van eene derde veranderlijke À (die b. v. de tijd t kan zijn) zijn uitgedrukt.

-c-

+

(Verg. § 34).

Men kan dan het differentiaalquotient

~~

vinden I zonder dat het noodig is, eerst >.. te elimineeren.
Zoodra men nl. de differentiaalquotienten
zal

dy
dy_d)..
dx-dm
d>..
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RAAKLIJN AAN DE CYCLOïDE.

zijn (verg. de tweede bepaling van

Jlx (x~) in § 76 en

de formule (17)). Wel is waar wordt hierdoor

~!

als eene

functie van ).. gegeven, maar daar aan elke waarde van )..
eene bepaalde waarde van x beantwooràt, komt het toch
op hetzelfde neer, alsof

~!

in x was uitgedrukt.

Een voorbeeld levert de cycloïde van § 72. Voert men
hier de coördinaatassen in, in Fig. 45 aangegeven, dan
kan men de coördinaten van een punt B uitdrukken in
den hoek BMO = ed, waarover de cirkel is voortgerold,
sedert het beschouwde punt van den omtrek het raakpunt
was. Men vindt daarbij, als a de straal van den cirkel is,
x = a (ed - sin Co;) ,
Y = a (1 - cos ed).
Hieruit volgt dan
dx
d c.; = a (1 - cos ed)
dy
.
- = a SIn c.;
ded
'

dus
.9-

tg

dY

sin c.;
cos ed'

= d x = 'i -

waaruit gemakkelijk kan worden afgeleid, dat de raaklijn
door het punt D gaat.
§ 91. Tot nog toe onderstelden wij, dat y in de onaf~
hankelijk veranderlijke x (of in eene daarmede samenhan·
gende grootheid) was uitgedrukt. Is slechts eene vergelij~
king tUBschen x en y gegeven (§ 17), dan kunnen wij
door het gevondene in sommige gevallen

~!

bepalen,

zonder de vergelijking naar y op te lossen. Daartoe merke
men op, dat y, zood ra de vergelijking gegeven is, als
eene bepaalde functie van x is te beschouwen en dat dus

t:
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ook de leden der vergelijking, die ,1] en y bevatten, functiën van x zijn. Natuurlijk zijn zij dezelfde functie en zij
moeten dus ook hetzelfde differentiaalquotient hebben. Is
de vergelijking van den vorm
qJ(y)=t/J(,v):
. (19)
(d. w. z. bevat het eerote lid slechts ,'V, het t.weede slechts
y) dan is (§ 85) het diflerentiaalquotient naar x van het
eerste lid qJ' (y)

~!,

zoodat
qJ' (y)

~! =

t/J' (x)

en
dy
t/J' (x)
dx = qJ' (y)

wordt. Voor elke waarde van x kan men uit (19) die
van y zoeken en wordt dus ook het differentiaalquotient
geheel bepaald.
Wanneer een der leden van de vergelijking constant is,
zal het differentiaalquotient daarvan = 0 zijn. Zoo volgt
uit

. (20)

dUB

(verg. § 88).
M.en kan de redeneering , in deze gevallen gebezigd,
ook aldus inkleeden. Wanneer x de oneindig kleine aangroeÜllg d x, y de aangroeiing dy ondergaat, moeten de
beide leden der vergelijking dezelfde aangroeiing verkrij~
gen. Daardoor volgt uit (19)
(j)' Iy) d!J = >/-' (.v) d x
9
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log tg .'Il.

en uit (20)
2 .1'
a 2- d x

+ 2[,2I/ d.'l =

0)

waaruit men dan de boven gevonden waarden van d ~
dx
verkrijgt.
Wanneer op eene vergelijking de boven beschouwde bewerking wordt toegepast zullen wij voortaan zeggen, dat
de vergelijking wordt gedifferentieerd. Het behoeft overigens wel nauwelijks gezegd te worden, dat, wanneer ,r
en y als functiën van eelle derde veranderlijke ). beschouwd
worden, men eene vergelijking ook naar die veranderlijke
kan differelltieeren. De vergelijking (1 n) geeft dan b. v.
qJ' (y) d,.1I = 1// (.1') (dl ./:.
(l J,
'À
§ 92. Wij geven thans eenige verdere voorbeelden, die
tevens kunnen strekken tot toelichting van het in § 74
gezegde.

Uit

y = 13rigg. log tg.l'

volgt
d!J

d.x =

2 log e
8in'-~f:X

.

Bij benadering zal men dus voor kleine aangroeiingen
kunnen schrijven
2 log e
t:. u = -.--- t:. x.

2x
Neemt b. v. de boog met 10" toe, is dus, in deelen van
den straal uitgedrukt, t:. x = 0,00004R48, dan wordt
0,00004211
t:. .r
sin 2 .1; •
SIn

u

=

Voor x= 45° b. v. wordt
t:. y = 0,0000421 ,
voor x = 15°

t:. Y = 0,0000842.
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Dit zijn werkelijk de getallen, die in de sinustafels als
Dil!'. log tg.x zijn opgegeven.
~ 9~L ~Vagnll" stelt de betrekking tusschen de temperatuur t en de spankracht p van verzadigden waterdamp
1'001' dool' de empirische formule
t

P = a. ,) ;Y+t,
waarin a, b en ?-' constauten zijn. Met behulp van het
Jifferentiaalq uotient
t

dp
aoy.tb b~-+t
-dl = (r
t)2
bn men de aangroeiing yan p voor eene kleine temperatuuravcrhoog'ing yinden. Is t op de gewone wijze in gra-

+

~lJ)
( t
dampspanning lAi

den uitgedrukt, dan stelt

bij benadering het verschil

voor van de
tO en bij t
Bezigt men de formule van Re!f1Hwlt
log p = a
b. !x.t - c. {3t,
dp
dan wordt -;Zt- bepaald dOOL'

+ '1

0.

+

p

1og e, 1d]l
dt

I l x. x'' -(' l""
(3J
p."'.

=)

§ 94. Een hemellicllUam, dat bij zijn~n doorgang door
den meridiaan de hoog'te H boven den horizon heeft, vertoont zich t uren daarna op de hoogte 11 bepaald door de
vcrgelij killg
sin 11, = - sin b cos (H
b)
coa b sin (B b) cos (t. 15°) ,
waarin b de poolshoogte der waarnemingsplaats voorstelt.
Voor kleine veranderingen Ll t en f). ft volgt hieruit, als
de laatste in graden wordt uilgedrukt ,
cos 'LA 11 = - oos b sin (B
b) sin (t.15°). 15 Ll t.
De daling VIlD. het hemellichaam is per seounde
b) sin Ct. 15°).15".
cos b sin (B

+ +

+

+

+

cos 11
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WERKING EBNER KLEINE MAGNEETNAALD.

§ 95.

De ervaring heeft geleerd, dat de onderlinge
werking van twee magneetpolen, afstootend of aantrekkend, al naarmate zij van dezelfde of van tegengestelde
soort zijn, omgekeerd evenredig is met de tweede macht
van den afstand r. Men kan bovendien de werking even·
redig stellen met de st.erkte. (.I. en (.1.' der beide polen en
er dus, als c eene eonstante is, voor schrijven
(.I. (.1.'

1'7'
Men stelle zich thans eene magneetnaald voor met twee
polen van de sterkte (.1., op een afstand ~ van elkander
gelegen. Op het verlengde van hunne verbindingslijn en
wel aan de zijde der noordpool zij eene noordpool = (1.'
geplaatst. Deze ondervindt dan twee krachten. Vooreerst
eene afstooting van bet boven aangegeven bedrag van de
op een afstand l' gelegen noordpool der naald. Ten tweede
eene aantrekking van de verder verwijderde zuidpool, waarvan de grootte wordt gegeven door
{.J.{.J.
C

(r

.

+ ~)2'

De resulteerende kracht is eene afstooting
C {.J. {.J.

,[1;9 - (r +1d)2] ,

waarvoor men, als d vergeleken met r zeer klein is, mag
schrijven

_.

,''.!!... (~) _ 2 C fJ. ",' d

c '" '" o. d r

r'

ra

-

.

§ 96. Gelijk men weet wordt de intensiteit van een
electrisehen stroom, die aan de naald eener tangentenboussole eene afwijking :;P geeft, bepaald door

i=atgcp,
waarbij a eene constante is, die van den aard van het
jnstrument afhangt. Door de vergelijking
A

.

a

~=--

. coai:p
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kan men den invloed eener kleine intensiteitsverandering
berekenen, en ook bepalen, welke fout in i het gevolg is
van eene kleine fout. hij de aflezing van cp begaan. De
waarde der fout in i, vergeleken met die grootheid zelve,
wordt gegeven (loor de breuk

~.t i,'

waarvoor men uit de

bovenstaande vergelijkingen vindt,
~i

~4>

2~4J

Y= sin 4J cos 4J = sin 2~'
Voor eene zelfde waar Je van 6. 4J zal dus deze relatieve
fout het kleinst zijn, wanneer sin 24> zoo groot mogelijk
is, wanneer dus de afwijking 45° bedraagt.
§ 97 Dikwijls doet zich het geval voor, dat men (b. v.
bij eene transcendente vergelijking) de numerieke waarde
eener onbekende grootheid slechts door eene benaderingsmethode kan leeren kennen. Zoodra men daarbij op de
eene of de andere wijze eene waarde heeft gevonden, die
slechts weinig van de ware verschilt. zal men die door
toepassing eener differentiaalformule kunnen verbeteren.
Men moet b. v. x berekenen uit de vergelijking
x-esin.v=p,
waarin e en P bekende grootheden zijn. en heeft eene benaderde waarde 'X1 gevonden, waardoor het eerste lid = PI
wordt. Men redeneere dan aldus. Wanneer x, van de
waarde X t uitgaande; met ~ x toeneemt, zal de aangroeiing der functie .x - e sin.x geyonden worden, door het
differentiaalquotient. voor .1: = 'Vl genomen, dus 1 - e cos x t ,
met ~ x te vermenigvuldigen. Zal x de juiste waarde
verkrijgen, dan moet echter het eerste lid der vergelijking
met P - Pt toenemen, waaruit volgt, dat
~

P-Pl
x = -;-''----''''-'''-'1 - e cos .X t

moet zijn en dat
P-Pl

+1 -

e cos Xl
de verbeterde waarde der onbekende is.
Xl
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§ 98. Zooals reeds meermalen werd opgemerkt, wordt
door het positieve of negatieve teeken van het differentiaalquotient een er functie .IJ bepaald, of ûj bij aangroeiing der
onafhankelijk veranderlijke ,/, toe- of afneflmt. Het is nu
mogelijk, dat V00r eel1e bepaalde waarde a van x het differentiaalquotient 0 wordt en daarbij van teeken verwisselt.
Is het eerst (voor ,7' a) positief, later negatief, dan zal
oe funcUe tot .r = a stijgen, om daarna te dalen; hare
waarde voor ,1' = a is dan grooter dan de onmiddellijk voorafgaande en de onmiddellijk -volgende waarden, of zoonIs

<

men zegt, een ma.rimlW/.,

dil

Wanneer omgekeerd (/r.

e~r8t

negatief, later positief is, is de functie voor .1' = a een
minimum I waarmede men bedoelt, dat zij dan voor ,r = a
eene waarde verkrijgt, kleiner dan de onmiddellijk vooraf~
gaande en volgende waarden.
Men boude hjerbü in bet oog, dat eene functie, na een
maximum bereikt te hebben, later door eene nieuwe stijging zeer goed waarden kan aannemen, die daarboven
liggen; een maximum is dus niet noodzakelijk de grootste
van alle waarden der functie. Daarom was bet noodig in
de boven gegeven definitie van de onmiddellijk voorafgaande
en volgende waarden te spreken. Eene dergelijke opmerking geldt voor een minimum.
Overigens ziet men gemakkelijk in, dat de functie alleen
dan een maximum of minimum wordt, wanneer het differentiaalquotient van teek en verandert; dat het 0 wordt is
op zich zelf niet voldoende. Een bewegelijk punt kan op
een bepaald oogenblik eene snelbeid 0 bebben I om daarna
zijne beweging in dezelfde richting voort te zetten. EYen~
eens kan eene kromme lijn, na al stijgende een punt bereikt te hebben, waar de raaklijn evenwijdig aan de ,r-as
loopt, daarna voortgaan met stijgen (Fig. 41). De ordinaat
is dan geen maximum I zooals bet geval zou zijn, wanneer
de stijging in eene daling was overgegaan.
§ 99. Beschouwen wij als voorbeeld vooreerst den inhoud
der verschillende rechthoeken met den gegeven omtrek 2 p.
Is x de basis, dus p - x de hoogte I dan wordt de
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inhoud

I=;c (p - x).
Door .x van 0 tot p te doen aangroeien, verkrijgt men
de geheele serie van rechthoeken; de verandering van I
wordt daarbij bepaald door
dl,._p
" ~
d .x~- - - .,v.
Daar nu deze grootheid voor .e = } p verdwijnt en daarbij
van positieve tot negatieve waarden overgaat, is de inhoud
voor die waarde van .:r eeu maximum. Onder alle rechthoeken met een gegeven omtrek heeft het vierkant den
grootsten inhoud.
Is omgekeerd de inhoud I voorgeschreven, dan wordt
de halve om tre k. als de basis .e is, btlpaald door
I
p=;r+-- •
.r

Door aangroeiing van .1; van 0 tot 00 verkrijgt men weer
eene geheele serie rechthoeken. Nu IS
dp
I
--'1

d.x-

-."r'
V ï de omtrek een muumum

waaruit volgt, dat voor ,I' =
wordt. Onder alle rechthoeken met een gegeven inhoud
heeft het vierkant dus den kleinsten omtrek, iets wat men
00k door eene eenvoudige redeneering uit de uitkomst van
he~ vorige vraagstuk kan afleiden.
§ 100. Bij eene willekeurige algebraïsche functie van
den h:eeden graad
y=a+bx+c.xB
is het di fferentiaalquotient
dy

d;;=b+2c,x
van den eel'sten graad.

c)'

(nI. - ;

Er is dus ééne waarde van: x

waarvoor het 0 wordt en1!van teeken ver-
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wisselt. Derhalve heeft eene functie van den tweeden
graad altijd één maximum of minimum.
Is b. v.
dus
dy
d3:=1-2a;,

dan gaat

~~

voor

,1'

= ~.

van positieve tot negatieve waar-

den over. Hiermede is in het voorbeeld van § 24 de plaats
van den top a bepaald 1).
Soms kan men door zeer eenvoudige beschouwingen onmiddellijk aangeven, of eene functie een maximum of een
mininum heeft. Is b. v.
y = (3: - a l )2 (;1~ - ai)l!
(3: - a,.)!I,
waarbij al' all . . . • all con"tanten zijn, dan volgt uit de
overweging, dat voor ,r = ± 00 ook y = ~ wordt, dat er
zeker een minimum bestaan moet. Werkelijk gaat bij het
toenemen van iIJ
dy
d 3: = 2 [n .'IJ - (al
all
alt)]

+

+ ..... +

+ + .... +

voor

+ + . ... +

al!
a"
a; = al
-"------"'----n
van negatieve tot positieve waarden over.
Wanneer y eene algebraïsche functie van den nden graad

is, zal
kan
zoo
het
alle

~!

van den

11 -

1sten graad zijn.

Deze grootheid

dus voor n - 1 waarden van .'1: verdwijnen en y kan
dikwijls een maximum of minimum worden. Maar
aantal maxima en minima kan kleiner zijn, daar niet
wortels eener vergelijking van den graad n - 1 be-

-----1) Zoodra die bekcnd is, ligt hct voor de hand door verschuiving der coördinaatassen naar a (§ 32 J de vergelijking te vereenvoudigen. Het zal dan blijken, .Iat de lijn eene parabool is.
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staanbaar behoeven te zijn en daar bovendien niet aan elke
.
d:x verd"
WlJn t , een maXlmum
0f
waar de van ,v, waarvoor dy
een minimum van y behoeft te beantwoorden.
§ 101. Wanneer eene kromme lijn op rechthoekige coördinaten de vergelijking
A .vIJ 2 B .x y 0 y2 = D
heeft (A. B. C. D constant), kan Dlen zich de vraag stellen. hoe de afstand van een punt ervan tot den oorsprong
met de richting der verbindingslijn verandert. Daartoe
voere men poolcoördinaten in (§ 43); men verkrijgt dan
r 2 (A C08 2 52 B sin 5- cos 5- C s1n 2 .9-) = D
en het blijkt, dat de veranderingen van l' geheel bepaald
worden door die der grootheid
A cos 2 .92 B sin .9- cos .90 sln 2 5- ,
welke wij 8 zullen noemen. Nu ia
ds
d.9- = (0 - A) sin 2 5- 2 B cos 2 5- ,

+

+

+

+

+

+

+

of, als men (§ 1 4)

C - A = p cos ~, 2 B = p sin ~
stelt. waarbij p en

~

bekende grootheden zijn,

:;=

p sin (2

~ + ~).

Voor
5-=-t~ en .9-=-br-t~

ds
verandert dus d'::J van teeken • en wel zoo dat voor eene

+

dezer waarden een overgang van
tot - , voor de andere
een overgang van - tot
plaats heeft. Er bestaan dus
twee onderling loodrechte richtingen van den voerstraal,
zoodat s voor de eene een maximum, voor de andere een
miniulum wordt Derhalve moet de lengte van den voerstraal, ten minste wanneer men er eene bestaanbare waarde
voor vindt, vOor de eerste richting een minimum. voor de
tweede een maximum worden. (Men vergeli.ike hicl'mec1e

+

,'-'",,'"".
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de wijze, waarop in § 3:J de stand van de assen der ellips
bepaald werd\
§ -102. Een laatste voorbeeld ontleenen wij aan de natuurkunde. Zij (Fig. 48) ABC de doorsnede van een prisma
l"ig. ,:IS.
met een vlak loodrecht
op den brekenden kant •
.Á
Laat verder PQ een in/\
vallende lichtstraal zijn.
I
'
\.
die eerst volgens QR,
dan volgens RS gebroken word t , dan is,
wanneer de hoeken van
p
inval en breking op de
.B ----- - -----." ---. r:
in de figuur aangeduide
wijze worden voorgesteld en wanneer 11 de brekingsindex is bij het intreden
in het prisma
sin i = 11 sin r,
1'+. .r'=
A,
(21 )
• •
,
., I .
SlO I, = n sm r . J
Zood ra i gegeven is kan men uit deze vergelijkingen achtereenvolgens 1', r' en i/, dus de richting van den uittredenden lichtstraal bepalen. Daarmede is dan ook de hoek
bekend, dien de laatste met PQ vormt t de zoogellaamde
afwijking of deviatie; hij wordt uI. gegeven door
~=
i'-' A.
Wauneer de richting van PQ verandert zal in het algemeen .:l eene andere wl1arde verkrijgen. Laat i de oneindig kleine aangroeiing d i ondergaan, dan zulleu de
veranderingen van r, T', i' en ~ bepaald worden door de
vergelijkingen
cos i d i = ncOs r d r,
dr+ d r'= 0,
cos i' d i' = ncOS r/ d r' ,
d.:l=di+di',
die uit de bovenstaande door differentiatie worden verkre-

---

I

i+
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gen. Men kan achtereenvolgens d r, d r', enz. uitdrukken
in d i en vindt dan
COS i cos
d .
d Á. = ( 1 .,
l.
cos r cos t
Om Dll te beslissen, of bij aangroeiing van i de deviatie
grooter of kleiner zal worden moet men onderzoeken, of
cos i cos 1,'
f 1
cos r cos? < 0 >
is, dus of
cos i
cos i'
cos 'r < of> cos r'
is. Het is eenvoudiger, de tweede machten dezer grootheden te besehouwen, daar men deze door de vergelijkingen (21) in r en r' kan uitdrukken. Men heeft dan na
te gaan, of
'1 - n 2 sin\! r
1 - 112 sinll r'
1 -sm
. 2 r < of> 1 -sm
. i r'
is. Voor deze grootheden kan men echter schrijven
n 51 - 1
n2 - 1
2
1/11 ."
en n .,
1 - smi l'
1 - slnll r
en men ziet nu gemakkelijk in, dat het eer~te of het
tweede teek en van ongelijkheid zal gelden, al naarmate
r> of < r'
is. (Hierbij is
1 ondersteld).
Men stelle zich thans' voor, dat 1:, met de waarde 0
beginnende, toeneemt, Dan zal ook r van 0 af aangroeien;
dus eerst r <r' zijn en de deviatie kleiner worden. Maar
eindelijk zal ~. eene waarde bereiken, waarbij r = r' is
(d. w. z., waarbij de lichtstraal in het prisma met de zijvlakken gelijke hoeken vormt). Bij verdere aangroeiing
van i wordt r> r', zoodat de afneming van Á. in eene
aangroeiing overgaat. Daaruit volgt, dat voor dien invalshoek, waarbij r=r': en dus ook i= i', is, de deviatie
een minimum wordt.
Het verdient opmerking, dat dit juist het geval is voor

r')

n>
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den meest eenvoudigen stand, dien de lichtstralen met betrekking tot het prisma kunnen hebben. Dit kan men
nog aldus ophelderen.
Wanneer een zekere stand der lichtstralen mogelijk is,
zal klaarblijkelijk ook een andere kunnen bestaan, die uit
den eersten door verwisseling van i en 1', van r en r' verkregen wordt. Deze beide standen, waarvoor de deviatie
dezelfde waarde verkrijgt, liggen aan weerszijden van den
boven bedoelden meest eenvoudigen stand. Zoodra deze
laatste gepasseerd is, zal men dus bij voortdurende verandering van den invalshoek voor de deviatie op nieuw de
waarden verkrijgen, die zij reeds heeft gehad en hieruit
reeds volgt, dat de afwijking voor i = i' een maximum of
minimum moet worden. Om te beslissen, welk dezer
beide gevallen zich voordoet, is intusschen deze eenvoudige
redeneering niet voldoende.
Op eene dergelijke WijZf~ kan men ophelderen, waarom
in de vraagstukken van § 99 juist voor liet vierkant de
inhond een maxiIr.um of de omtrek een minimum werd.

VRAAGSTUKKEN.
70. Differentieer de volgende functiën:
431 3

1.

-

3 x2

V'; + 2 x~ -

1
2.

~/

a ..

x"

"

3.

.~./...;

.,..

w

V;; -

2 31+3

V;;;

1+)J/x+.vxB +x.

1-31

P' X

5. (a

5x

V '"...

4.

+ b Xp)q ;

+ x2 )n ;
xi

7.

9.

(a

11. (1
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bx

1

+ +

C x 2)n;

+ .x2)2 (1 - x + x2)3;
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3 + 2.x

12.

15.

2

1 +.x+2.x

Vi -.xli;

13.
'

Vê-.x.
1-.x'

Va+;~

16.

V1+.x

V

17.

ti a+ V;;

.x

14.

,.

1-.x'
(1+.x3 )11'

1

22.

.

.x+ V 1-.xlI'

Jn;

23. [.x+1I1-.x 2
25 • •xm - 1

2

+ \11 _.xli
V1-.x1l

-

P

+ b xn'fi;
-29.
a z·,

PV1-z'

31.

+.x

Vi

27. eP

(a

1

28.

1/1 +.x i

24.

32.

j

1

+ q x + r xli ;

z

eX - e-- x
ez+e-- z '

30.

el

.xl.v-.x;

33.

1 (a

1(ez

35.
36.

;

+ x;

+ b .x

ll );

+ e-- x );

[f3 .x + ti + f3' xliJ;
0&'J

37. (.x-1)e2z+4.x~+.x+2;

+ 2 .x + V bil Lb + 2 c .x - V b'i -

1 r~
39.

C

41. sinP.x cos q .x;

44.

.xm sin p .x ;
• 11
sm

47. sin (a

cJ .

4a
4aC

sin (0& - .x)
42. Elln
' (0&+ ).x ;
45.

tg.x -

.'1:

+ x) sin (a -

40.

'

x)'

4S.

.x;

sin2 3 x;
sm.x

43. - - •

46.

.x '
sin n .x
sin.x '

.

'sin (p+.x)sin(p-.x);
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50.
51.

!ja. tg
56.

,1'

el

sin 2 a
sin 2 Ct

tg(V1 -.1');

52. - - -

+ tg.r;

57.

l (:

Hg sin (a a:);

.x Bg sin ,'e

+s!~c;~

.1: -

±~{~~;);
60.

+ t/ 1 (j;;.

1

+

Bg tg (

+a
er

1

COS

+er

58.

1

2;

sin 2 :x
•
sin 2 .1' ,

li 5.

l tg

:x

.;
13111 .X

l.l~;

-tc) ;

~1+;

6~. "in (2 Bg sin :x);

.r2 :
•

64.

-

tg .~ .1';

5\).
61.

-+-

1

2 Ct sin :x
2 Ct cos :x

b+ '>
-

_C~1~

Bg S111 Vb~~t~~.:

\---j~-11 (~'~-$-: ~ ~: l-~Ë; :; :::>

71. Bereken de snelheid en de versnelling bij de beweging, die in § 16 besproken werd.
72. De raaklijn aan eene hyperbool te bepalen, door
gebruik te maken vooreerst van de vergelijking van ~ 2tl I
ten tweede van die van § 35. 'I'e bewijzen, dat het raakpunt op gelijke afstanden ligt van de snijpunten der raaklijn met de asymptoten (Verg. Vraagst. 22, p. (3).
73. Men vraagt richting en grootte der snelhcid van
het punt, waarvan in Vraagst 28 (p. (4) sprake is.
74. Raaklijn aan de kettinglijn (Vraagst. 30, p. (4).
75. Bepaal den stand der raaklijn aan de spiraal van
Areltimedel! (§ 43), aan de hyperbolische en de logarithmische spiraal (p. (5).
76. Twee punten A en B, door eene rechte lijn van
onveranderlijke lengte verbonden, bewegen zich I het eerste
langs een cirkel met het middelpunt M, het tweede langs
eene rechte lijn, die, verlengd zijnde 1 door M gaat.. Men
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~

vraagt de verplaatsing van B te bepalen, die door eene
oneindig kleine draaiing van MA wordt veroorzaakt.
77. Eene gasmasi>a, die aanvankelijk onder den druk
Po' en bij de (absolute) temperatuur Tu, het volume t'o
inneem t, zet zich uit, zond cr dat er van buiten warmte
wordt toe- of afgevoerd. Zijn dan op zeker oogenblik
druk, temperatuur en volume p, T, l', dan is
p

_(ro\k

jç - '\. -;'. .1

pl'_Po1~o

, -'r - -T-;;-'

waarbij k eene constante is. Men vraagt het verband tusschen de oneindig kleine veranderingen van druk, volume
en temperatuur.
78. Den invloed te bepalen, dien eene kleine verandering van den wf'erstand van den keten op de intensiteit
van een electrisehen stroom heeft.
79. Hoe groot is log ct
ó), wanneer ó zeer klein is?
80. Volgens de dispersieformule van Christoffel is de
brekingsindex voor een lichtstraal met de golflengte ).:

+
U

/9
o .....

n = --;====:::.::'------;;==

1/1 + ~+ t/ 1 -;'1
'

(i.o en

constanten). Welke verandering van u beantwoordt aan eene zeer kleine verandering van ).?
81. Bij een spiegel of eene lens de verplaatsing van
het beeld te bepalen, die het gevolg is van eene oneindig
kleine verplaatsing van het lichtgevende punt.
82. Men vraagt den boek te berekenen, dien twee in
het spectrum dicht bij elkaar gelegen lichtstralen (b. v. de
beide natriumstralen) met elkander vormen, na hunnen
doorgang door een prisma, waarop zij onder een gegeven
hoek vallen. Het verschil der golflengten en de dispersieformule voor de stof, waaruit het prisma bestaat, zijn
bekend.
83. Te onderzoeken, of de functie
11u

x'1l (b -

.1~)'t

een maximum, of minimum heeft.
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84. Twee onderling loodrechte assen OX en OY en een
punt P gegeven zijnde vraagt men door P eene rechte lijn
zoo te trekken, dat de lengte van het stuk tusschen de
snijpunten met OX en OY een minimum is.
85. Bepaal den grootsten cilinder, die in een bol kan
beschreven worden.
86. Onderzoek, volgens de methode van § 101 de kromme
lijn met de vergelijking
2 ,ril - 3 ,r Y
3 yIJ = all.
87. Op eene rechte lijn een punt te bepalen, :.IOodat de
som der tweede machten van de afstanden tot twee gegeven punten een minimum is
88. Voor welke waarden van :r. wordt

+

(Si: :r.y

een maximum?
89. Eene rechte lijn L en twee punten Al en A2 daarbuiten zijn gegeven. Een punt moet zich van Al langs
eene rechte lijn bewegen naar een punt P van L, van
daar langs eene rechte lijn naar All' Wanneer nu deze
bewegingen met de voorgeschreven snelheden 11 1 en Vi
moeten geschieden, waar moet dan P worden gekozen,
opdat de tijd, voor de geheele beweging noodig, een minimum worde?
90. Twee draden van vflrschillende metalen A en B, die
de eigenschap bezitten, dat aan hunue coutactplaats eene
electromotorische kracht van A naar B werkt, die door de
uitdrukking a
bt
c tIJ als functie van de temperatuur t
wordt gegeven, zijn met elkander tot een keten verbonden.
Wanneer nu de temperatuur der eene aanrakingsplaats
standvastig op til wordt gehouden, hoe hoog moet men dan
de andere verwarmen, opdat de electromotorische kracht,
die in den keten werkt, een maximum of een minimum
wordt?

+ +

i'
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DIFFERENTB.ALQUOTIENTEN VAN HOOGERE ORDE.

§ 103. liet difl'erentiaalquotient, de maat voor de snelheid, waarmede eene functie aangroeit of afneemt, is,
zooals wij zagen, in het algemeen zelf weder eene functie
van de onafhankelijk veranderlijke. Het kan voorkomen.
dat men de veranderingen van deze afgeleide functie te
bescbouwen beeft j men zal dan ook bet differentiaalquotient
daarvan invoeren. Daar dit verkregen wordt, door de oorspronkelijke functie twee malen te differentieeren , noemt
men het het dijferentmalquotient van de tweed.e orde daarvan, of het tweede dijferentiaalquotient. Het kan, wanneer
de oorspronkelijke functie is en x de onafhankelijk verIUlderlijke, worden voorgesteld door

'!J

d(~)
dx

'

of door

j
,.

~(d'!J').

dx

dx

Wordt b. v. de beweging van een punt langs eene rechte
lijn voorg$teld (§ 58) door eene vergelijking van den vorm
8 = F (t) I
10
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dan is, zooals wij zagen, de snelheid

us

r = -_..

dt
Om hieruit de versnelling te vinden, moet men (§ (4)
nogmaals naar den tijd differentieeren; de versnelling is dUB

d (d

ti t

fI) .

dt

§ 104. Wanneer bij bet gebruik van rechthoekige coördinaten

.7'

en!J de vergelijking eener kromme lijn is gedIl

geven, zal d ~ de richting der lijn in een bepaald punt
aangeven. De beschouwing der riclltil/[lst·eranderin.q hij den
overgang van het eene punt der lijn tot het andere, of
zoo als men zegt, der J.:r(lmming zal tot bet tweet:le differentiaalqu(,tient d-,d

.1'

(dl !~)
Ce .1.

voeren.

Vooreerst bepaalt het

teeken daarvan, of de tangens van den hoek ::r. dien de
raaklijn met de .r-as vormt \§ ÜO), bij het klimmen van
x toe- of afneemt, dus, daal' een hoek en zijn tangens
altijd veranderingen in dezelfde richting ondergaan (§ 80),
of ::r zelf groot er of kleiner wordt. Voor positieve waarden
van dd (~~) klimt ::r, als ;1; toeneemt; is die hoek daarbij
x
positief, dan wordt hij grooter; is 'hij negatief dan nadert
hij tot O. In beide gevallen keert de lijn, zoo als eene
eenvoudige figuur leert, hare holle zijde naar den kant der
positieve ordinaten, dus van de .7'-as af, als y positief,
daar naar toe, als '!J negatief is. Als voorbeelden kunnen
de kromme lijnen van Fig. 38 en :Fig. 40 en het deel QR
der lijn van Fig. 39 dienen.
Is daarentegen

/x (~!)

::r

negatief, dan verandert de hoek

in tegengestelden zin; de bolle zijde der lijn is dan
naar den kant der positieve ordinaten gekeerd. Dit geval
doet zich voor in Fig. 37, in het deel ST der lijn van
Fig. 39 en in het deel P40 van die van Fig. 41.
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HeL kan gebeuren, dat het tweede differentiaalquotient
-voor eene bepaalde waarde van x, stel voor x = a, 0 wordt
en daarbij van teeken verandert. De kromme lijn zal dan
aan weersûjden van het punt P, waarvan de abscis = a
is, de holle zijde naar tegengestelden kant keeren. De
Fig. 49 en 50 kunnen ophelderen, welke gedaante de
Fig. 49.

Fig. 50.

IJ

0'-------'----

X

x

o

kromme lijn heeft, wanneer bij toeneming der abscis het

_0......(~.~)
dx

teeken van

dx

nn

+

tot -

'

of van -

tot

+

overgaat. Men ziet, hoe in p, het zoogenaamde buigpunt,
de raaklijn RR' de kromme lijn snijdt.

d(dY)
d
van teeken

Men merke nog op, dat, wanneer d ,1:

~

verandert, in het punt, waar die grootheid 0 is,

~!,

dus

en !} een maximum of een minimum moeten worden.
(§ 98). lIet eerste is bet geval in Fig. 49, het laatste
in Fig. 50.
§. 105. Niet alleen heeft het positieve of negatieve teetg!}

ken van dd

x

(~ !)

de boven aangegeven beteekenis, maar

de grootte van dit differentiaalquotient leert ons, of de lijn
meer of minder sterk gekromd is. Dit verdient eene meer
uitvoerige beschouwing.
, De richtingsverandering' langs een boog eener kromme
lijn wordt bepaald door den hoek, dien de raaklijn aan
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het einde daarvan met die aan het begin vormt, m. a. w.
door den hoek, waarover bij eene beweging langs den boog
de raaklijn (altijd naar die zijde getrokken, naar welke de
beweging plaats heeft) draait. Bij een cirkelboog PP'
(Fig. 51) kan men voor de richtingsverandenng, die door
Fig. 51,
den hoek QP'R' gegeven wordt,
:a'
ook den hoek aan het middelpnnt
ia
,
PMP' nemen. Bij een zelfden
~/R'
cirkel zal dus bij verschillende
Rl~i
'
I !,
~P"
onderling gelijke bogen de nchtingsverandering even groot zijn,
I
''\.///')'
bij ongelijke bogen als PP' en
. IJ
1~ \
.AC
\
PP" evenredig met hunne lengte.
Alles is hier dus bekend, zoodra
men de richtingsverandering per
eenheid van lengte opgeeft; deze
grootheid is het, die den naam van kromming draagt. Zij
kan gevonden worden door de richtingsverandering langs
een willekeurigen boog door de lengte daarvan te dealen;
daar de boog PP' gelijk is aan het product van den hoek
i

"R"

1

P..MP' en den straal R, is dus de kromming R'

Zij is

des te grooter, naarmate de cirkel kleiner is.
Wanneer op eene willekeurige kromme lijn gelijke bogen
worden genomen, zal de richtingsverandering langs elk
daarvan niet even groot zijn. Deelt men de richtingsverandering langs een boog door de lengte daarvan, dan zal
de uitkomst, die men de gemiddelde kromming langs dien
boog kan noemen, van de lengte van den boog afbangeJl.
Laat men nu deze laatste tot 0 naderen, (daarbij het beginpun,t P van den boog vasthoudende) dan wordt de,limiet. waartoe het bedoelde quotient nadert, de kromming
in P genoemd. Men kan die ook definieeren als de riehtingsverandering per eenheid van lengte, berekend uit de
richtingsverandering langs een oneindig kleinen boog.
§ 106. Wanneer (Fig. 52) de kromme lijn door h~~
'Vergelijking op rechthoekige aSfen bepaald is kennen WIJ
ook in elk punt P den hoek RPX' = 5:, dien de ruJz:Jijr!-
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Fig. 62.
1./
Jl1

\"'~
\ \

.
!

\\

~

..' KI
j

1.49

met de .x-as vormt. Om de
kromming in P te bepalen
nemen wij een oneindig kleinen boog PP' = d s; aan het
uiteinde daarvan vormt de

~:,,"~.;F :;,,,:~i~: !:, ~:,:k .l~;'::
I

A--,~

P'Q evenwijdig aan PR trekt,
d
~
----i·-'is
!7
met
Rn'P'Q
h
!7k toae-e
~------.
..L
genomen.
ezen oe,
,.
ricbtingsverandering langs
0'
A
- .A:------:.r PP' zullen wij eerst berekenen.
Bij den overgang van P naar P' ondergaat de abscis
eene aangroeiing AA' gegeven door
d .x = cos .5 d s.
liet gevolg hiervan is eene aangroeiing van het differen-

liP\.' - - - - - '-,',

. 1quotien t dy
tlaa
d .x

d Cd'~
van de grootte d.x
d x) d .x;

daar

"--' d

d!

= tg::; is, heeft men dus

d (tg.5) = cos ~ dd.x

C: ~)

d s.

Om eindelijk de verandering van den hoek te berekenen,
die van eene aangroeiing van den tangens het gevolg is,
hebben wij de formule
d ~ = cos!! ~ d (tg 3-),
zoodat

Wij hebben thans d ~ door d s te deelen, ten einde de
kromming in P te bepalen. Gewoonlijk geeft men niet
de kromming op, maar den zoogenaamden kromtestraal p,
·dénstraal nl. van een cirkel, die dezelfde kromming heeft,
als de lijn in het beschouwde punt. Blijkens het in de
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ds

vorige § gezegde is die straal = d:}' zoodat wij verkrijgen
p=

-

i

------co-,--- ,

eos 3 :} .!:---.

d,r,

Cdd.xy)

of

d~rCH)

. (i)

Men merke nog op, dat, wanneer de gevonden formules
algemeen geldig zullen zijn, men de riehtingsverandering
langs PP' en ook p positief of negatief moet noemen, al
naarmate bij aangroeiing van a: de hoek .s- toe- of afneemt.
§ 107. Als voorbeeld kiezen wij de parabool met de
vergelijking
Daarbij is

~!= V

{a:'

d~ C:!)=-i V2~3'
dus

V

(p+2a:)3.
p
In den top, voor a: = 0, heeft de lijn dezelfde kromming
als een cirkel met den straal p (het dubbele van den afstand van het brandpunt tot den top). Bij het toenemen
van a: wordt p voortdurend grooter, de kromming dus
kleiner en de laatste kan zoo klein gemaakt worden, als
men wil, wanneer men slechts langs de lijn ver genoeg
voortgaat.
§ 108. De kromtestraal , dien wij in § 106 berekenden,
kan ook als de uitkomst eener meetkundige constrnctie
p=_
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worden opgevat. Men trekke in Fig. 52 in P en p' de
normalen. die elkander in 1\1 snijden. Wanneer P wordt
vastgehouden zal de ligging van dat snijpunt in het algE)meen van de plaats van P' afhangen. Men kan nu aantoon en I dat, bij nadering van P' tot P, M nadert tot een
bepaalden stand en dat daarbij de afstand MP de kromtestraal wordt.
Laat men uit P eene loodlijn op MP' neer, dan wordt
MP verkregen, wanneer men die loodlijn door sin PMP'
deelt. Nadert thans P' tot P en oeschouwen wij den boog
PP' als oneindig klein van de eerste orde, dan worden
zoowel de loodlijn als sin PMP' grootheden van dezelfde
orde. Bij de bepaling hunner verhouding mag men oneindig kleinen van de tweede orde weglaten, dus voor de
loodlijn den boog PP', voor sin PMP' den hoek zelf, of
den daaraan gelijken hoek R'P'Q nemen. De limiet van
MP wordt dus gevonden door den oneindig kleinen boog
pp' te deelen door de richtingsverandering daarlangs; die
grenswaarde is het omgekeerde van de kromming, derhalve
gelijk aan den kromtestraal.
Het punt M in zijn g'rensstand draagt den naam van
kromtemiddelpunt en de cirkel daar om he~n beschreven,
die de kromme lijn in P aanraakt, dien van lcromtecirkel.
§ 109. Blijkens het gezegde heeft in het algemeen aene
kromme lijn een oneindig aantal kromtemiddelpunten , bij
hare verschillende punten behoorende , en men kan zich de
}'ig. 63.
vraag stellen I wat de meetkundige
plaats van al die middélpunten zal
zijn. Door de volgende eenvoudige
constructie kan die worden verkregen. Trek in verschillende punten
A, B, 0, enz. der kromme lijn
(Fig. 53) de normalen, dan zal de
snijding van elke normaal met de
volgende eene gebroken lijn abc .••
doen ontstaan. Laat men vervolgens de normalen tot elkander naderen, dan naderen de snijpunten
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tot kromtemiddelpunten en de kromme lijn, waarin abcd ..•
overgaat, is dus de gezochte meetkundige plaats. Deze
zal klaarblijkelijk al de normalen aanraken, wat men wel
uitdrukt, door te zeggen, dat zij de omhullende lijn daarvan is.
Eene andere eigenschap hangt hiermeê samen. Men
stelle zich voor, dat een volkomen buigzame maar onrekbare draad in eellig punt van de lijn abc d .. is bevestigd
en na over een zekeren afstand daar langs te loopen, de
lijn volgens eene raaklijn, b. v. uA verlaat. om in A te
eindigen. Men kan dan, (h~n draad steeds gespannen houdende, hem van de kromme lijn afwinden, wo{!at hij die
achtereenvolgens verlaat volgens de raaklijnen bB. ('C, enz.
Daar het uiteinde van den draad zieh hierbij steeds loodrecht op de riehting dier raaklijnen beweegt, moet het de
kromme lijn AF besehrijven. In overeenstemming hiermede noemt men d~ze laatste de ontwinding van a e en
omgekeerd ae de ontwondene van AF.
§ 11 O. Men zal thans inzien. dat het mogelijk is, uoor
berekening bij elke gegeven kromme lijn de gedaante der
ontwondene te leeren kennen. Wij bepalen ons hier tot de
bespreking van een enkel geval, waarin men met zeer
eenvoudige beschouwingen volstaan kan. Het is dat van
de cycloïde OAQ (Fig. 54), beschreven door een punt B
l"ig. 54.
van den ci.rkel Me, die
A
over de rechte lijn OQ
voortrolt. Men trekke
aan de andere zijde van
OQ evenwijdig daaraan
!-;~~~--~'------=-<.Q, en op een afstand, gen
:
:
lijk aan de middellijn
~'~
l;
van den cirkel, eene
i
• ',/
i
rechte lijn H.T, en stelle
R
B
T
zich voor, dat een tweede
cirkel, gelijk aan den
~ersten, over die lijn voortrolt 1 ZOO, dat de beide cirkels
OQ steeds in hetzelfde punt aanraken. Het punt van den
tweeden cirkel, dat bij een zijner standen in 0 is, be-
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schrijft daarbij eene cycloïde OSQ, gelijk en gelijkvormig
aan de oorspronkelijke (bei.de bestaan nl. ui.t een oneindig
groot aantal deelen. gelijk en gelijkvormig aan OAQ).
Wanneer C het raakpunt is van de cirkels met OQ
zullen de punten, die de cycloïdes beschrijven, zich in B
en D bevinden. Daarb!j is Bg OB = oe. Bg DE = ES,
dus, daar RS gelijk is aan den halven . cirkelomtrek,
Bg CD = 00 = Bg OB, zoodat de punten B, C en D in
eene rechte lijn liggen. Blijkens het in § 72 gezegde is
deze lijn de normaal der eerste cycloïde in B en raakt zij
de tweede aan. Daar dus alle normalen van OAQ raaklijnen zijn van ODS, is deze laatste cycloïde de ontwondene
van OAQ en is de kromtestraal in B = BD = 2 B C.
§ HL Als voorbeeld van het nut, dat de beschouwing
der krom1.estralen kan opleveren, diene het volgende vraagstuk uit de mechanica.
Bij de beweging van een punt langs eene kromme lijn
SS' (Fig. 55) verandert de snelheid aanhoudend in richting
Fig. 55.
en, in het algemeen,
" 11'
ook in grootte. Zij
,.
wordt b. v. op zeker
-----s'
A,\::_~l' oogenblik, als het bep!/'PT
/</B
wegelijke punt in P
T
'./
is, door de lijn PQ
/ '"
rf/
voorgesteld, een tijd
Is
"~
lang later, als het punt
.N
in P' is gekomen, door
P/Q/, telkens natuurlijk
met de richting der
raaklijn aan de baan. Men kan zich nu voorstellen. dat
de tweede snelheid uit de eerste ontstaan is door bijvoeging van eene zekere snelheid, die er volgens den regel
Van het parallelogram van snelheden mee samengesteld
Wordt. Om die te vinden heeft men slechts uit een willekeurig punt 0 twee lijnen OA en OA' te trekken, evenWijdig en gelijk aan PQ en P/Q'; de vector AA' stelt dan
de toegevoegde snelheid voor.
'
Onder de versnelling verstaat men nu in het algemeen

Ir'"
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de snelheidsverandering per tijdseenheid, in den aangegeven zin genomen. Zijn de snelheden, die het punt in gelijke tijden verkrijgt bij die, welke het reeds bezit, niet
in richting en grootte gelijk, dan moet men de ,ersnelling
berekenen uit de snelheidsverandering gedurende een oneindig kleinen tijd. M. a. W., wanneer L'l. t de tijd is, noodig
voor de beweging van P naar P', dan wordt de grootte
der versnelling in P gegeven door Lim

~',

wanneer men

ti. t (het beginpunt van dat tijdsverloop vasthoudende) tot

o laat

naderen. Voorts wordt aan de versnelling de richting toegekend. waartoe die van AA' nadert.
Men merke op, dat het woord "versnelling" hier in eene
andere dan zijne letterlijke beteekenis wordt gebezigd.
Want zelfs dan, wanneer de snelheid niet in grootte. maar
alleen in richting verandert (Fig. 5()) blijft de lijn AA'
bestaan. Het was om deze reden noodig, in § 64 de
restrictie in te voeren, dat de beweging rechtlijnig was.
Overigens omvat de thans gegevene algemeene definitie die
van § 64.
§ 112. Wij zullen vooreerst het geval nader beschouwen, dat zich (Fig. 56) een punt met standvastige snel}'ig. li6.
heid langs eene vlakke kromme lijn SS'
beweegt. Daar dan
de driehoek OAA'
gelijk beenig is, nadert AA' tot eene
richting loodrecht op
OA; de versnelling
o
is dus gericht volgens de normaal PN
k
in het punt P der
baan. Om de grootte der versnelling te vinden, merken
wij vooreerst op, dat als het tijdsverloop I noodig voor de
beweging van P naar P', oneindig klein = d t is, en '11
de snelheid in P voorstelt, de boog PP' wordt voorgesteld door
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d s = vdt.
Men kan hieruit den oneindig kleinen hoek AOA' berekenen. Want deze is niet anders, dan de richtingsverandering der baan langs PP', dus, als p de kromtestraal in
Pis,
d8
t'
-- =-dt.

P
P
Vervolgens wordt de oneindig kleine snelheid AA' verkregen door den beschouwden hoek met OA = v te vermenigvuldigen i na deeling door d t vindt men eindelijk voor
de versnelling
•

p

• (2)

In het algemeene geval (Fig. 55), dat bij de beweging
ook de grootte der snelheid varieert (de baan blijve nog
eene vlakke kromme lijn) zal men, als wederom pp' en
dus ook L. AOA' en AA' oneindig klein zijn, de laati:lte
snelheid, door AB loodrecht op OA' te trekken, kunnen opvatten, als uit de snelheden AB en BA' te zijn samengesteld. In overeenstemming hiermede kan men dan ook
van twee versnellingen spreken, met de richtingen van AB
B
en BA' en met de grootte Ad en BlAt': de werkelijke ver.t

(,

snelling zal gegeven worden door de diagonaal van een
parallelogram op deze beide als zijden beschreven. Gemak.
kelijk vindt men nu, dat de eerste versnelling nog gericht
is volgens de normaal PN en door (2) bepaald wordt. De
tweede heeft de richting der raaklijn PQ (immers OA'
nadert tot die richting), en aangezien
BA'=OA' - OA=dv
is, wordt hare grootte bepaald door
dv
. (3)
df

In het geval van eene rechtlijnige beweging (p = 00) bestaat alleen deze tangentiale versnelling (§ 64).
§ 113. Het verdient nog opmerking, dat de bovenstaande

.\
è';
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beschouwingen bijna onveranderd blijven, wanneer de baan
eene lijn van dubbele kromming is (§ 50). Alleen zal dan
het viak OAi\.' (J:'ig. 55), dat door de richting der beide
raaklijnen PQ en P'Q' gebracht wordt, van staud veranderen, wanneer P' naàer bij P komt. Die stand nadert daarbij
tot eene bepaalde limiet. Om dit in te zien verbeelde
men zich uit 0 lijnen getrokken. evenwijdig aan al de
raaklijnen van SS'; die lijnen liggen dan op een kegelvlak
en het vlak, door twee ervan gebracht, gaat bij onderlinge
nadering daarvan in het raakvlak aan den kegel over.
Dit bepaalt dus het vlak door de richtingen van twee onmiddtlliJk op elkaar volgende raaklijnen aan SS' g'aande,
het zoogeuaamde kromminfli<vlak of het o8culeel'enJe vlak
van SS'.
Men kan ook SS' beschouwen als de limiet, waartoe
eene - niet in een plat vlak gelegen - gebroken lijn
nadert. Door twee op elkaar volgende zijden daarvan kan.
men altijd een plat vlak brengen en de limiet daarvan is
weer het krommingsYlak der kromme lijn; men kan zeggen, dat dit door twee op elkaar volgende elementen, of
door drie op elkaar volgende punten van SS' gaat.
De richting, waartoe AA' nadert, de richting dus van
de versnelling, zal nu klaarblijkelijk in het krommingsvlak liggen. Verder blijft de redeneering der vorige §
onveranderd; de versnelling bestaat weer uit de tangentiale
component (3) en uit de component (2), die volgens de
normaal in het krommingsvlak gericht is.
§ 114. Tot nog toe werel slechts het tweede differentiaalquotient eener functie ingevoerd. Daar ook dit weer
eene functie van de onafhankelijk veranderlijke is, zal men
het op nieuw kunnen differentieeren • waardoor het derde
difI'erentiaalquotient wordt verkregen. Aldus kan men
voortgaan en vindt voor elke functie eene geheele reeks
difI'erentiaalquotienten van steeds hoogere orde. Is x de
onafhankelijk veranderlijke. y de functie, dan kunnen zij
worden voorgesteld door

~ ~, d~T, (~ !). d~~ [ddx (~ !)J, enz.
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De hier gebezigde notatie zou bij differentiaalquotienten
van eenigszins hooge orde zeer omslachtig worden. Men
heeft dan ook eene llleer eenvoudige schrijfwijze ingevoerd.
Verbeelden wij ons, om die te Jeeren kennen, dat, met
eene zekere waarde .r te beginnen, de onafhankelijk veranderlijke een aant.al gelijke aangroeiingen A.r; ondergaat,
en daarbij de waarden ,xl' .rll , ,x3' enz. aanneemt. Laat
y, Yt' Y2' J13, enz. de waarden zijn, die de afhankelijk
veranderlijke hierbij achtereenvolgens verkrijgt. Men kan
dan de verschillen !h -,'1!, !f2 - ,'11 l ' enz. nemen, die wij
met Ay, A ,'111' enz. zullen aanduiden. Heeft men met
eene linea!re functie te doen, dan zullen deze verschillen
onderling gelijk zijn. In het algemeen is dat niet het
geval; men zal dan de verschillen A Yl - A y, A ,'112 - A ,'111 ,
enz. kunnen invoeren. Men noemt deze de tweede verschillen der waarden van 'IJ en duidt ze aan door het teeken AS; om ze van elkander te ol1deracheiden noemen wij
ze A' ,'11, A2 ,'111' ,~Jl ,'112' enz. Ook van deze grootheden
kunnen weer ne verschillen beschouwd worden. die uan de
derde verschillen van ,'11 zullp.n heeten. en aldus kan men
voortgaan, zooals in het volgende schema is aangegeven.
Onafhankelijk veranderlijke
Afhankelijk veranderlijke
Eerste verschillen
Tweede
"
Derde

"

,v l

.vi
!Is

,'111

,'11

.va

Ay
A2y

,'113

Ay,

AYl
ABYI
A3 y

§ 115. Wanneer men thans, de oorspronkelijke waarde
x vasthoudende. XI' .vil' .v3 , enz. daartoe doet naderen.
zullen alle verschillen naderen tot 0, maar zij doen dit
niet met dezelfde snelheid. Terwijl het Berste verschil A y
Ay

zoo afneemt, dat de verhouding -:.- het eindige differen~.v

tiaalquotient

~~

tot limiet heeft, zal het tweede verschil
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~s y

,.

sneUer afnemen I daar deze grootheid verkregen wordt
door twee andere (~,11 en ~yd vall elkander afte trekken. die ieder voor zich U worden en waarvan de verhouding bovendien de eenheid tot limiet heeft. Men kan nu
aantoonen, dat bij het afilemen van ~2.IJ de verhouding
daarvan tol de tweede macht. van ~.r eene eindige limiet
heeft,
Men kan nl. schrij ven
~-!1!! _
~2y
A-.~2

~.J'

=

~_E
~.r

• .

'-~.x

• (4)

en heeft nu de limiet hiervan te beschouwen voor het geval, dat .1'1 en .1'2 tot ,r en dus eveneens.l/l en .IJs tot !I
naderen. Daarbij is de grenswaarde van

1~

klaarblijkelijk

t'laaI quo t'Jent d
.1/ voor d e oorspron'e
k l"k
t d 'ffi
h eIeren
d~~'
IJ 'e waarde

der onafhankelijk veranderlijke, Om verder de limiet der
uitdrukking ('1) te vinden gaan wij vooreerst na, wat er
~ 1/,

van den term ~'~~ wordt, wanneer men de waarde

.xl

vast-

houdt' en ;1'2 daartoe laat naderen, om dan ten slotte ook
.7:1 met .1' te doen salllen vallen,
Bij die eerste nadering
van

,7:2

tot

,1: 1

wordt nu

~,1Il
-K:X

'

,

.

dy

bet dlfferentlaalquotlent d ,1'

voor de waarde ,(:, der onafhankelijk veranderlijke. Men
heeft dus in den teller der breuk het verschil der waar-

f.
' dd ~'!I aanneemt voor de waar d en .x en .xl der onad en, d Ie
hankelijk veranderlijke, de aangroeiing m. a. w. van

~~ ,

die van eene aangroeiing ~.x het gevolg is. En daaruit
blijkt, dat, wanneer eindelijk deze laatste tot 0 nadert en
.xl tot .x I de limiet van (4) het difIerentiaalquotient van

~!

zal zijn, of, kort uitgedrukt,
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Lim

~2 ~ = ~ (~Y).
~.r

dx

dx

Nadat dit gevonden is kan men door eene dergelijke redeneering aantOonen, dat

is, enz.
Evena1s
voudige
Lim

~211
--'2'

C3.x

WIJ

nu

notatie

In

§ 62 voor Lim

invoerden,

enz. te handelen.

is

~~

men

eene meer een-

gewoon

ook

bij

Men bezigt ook hier, om

aan te duiden, dat de aangroeiingen tot 0 moeten naderen, in plaats van ~ het teeken d, bij het gebruik waarvan dan het voorvoegsel Lim wordt weggelaten, daar er
altijd van eene grenswaarde sprake is. Aldus komt men
er toe, het tweede en de hoogere differentiaalquotienten
van y aldus voor te stellen
il 2 y d 3 Y
;1 )!' er;-3' enz.
Overeenkomstig de benamingen tweede, derde versrhil,
enz., voor ~2y; ~3y, enz. gebezigd, kan men nu d'2y, d 3y,
enz. de tweede, derde differentiaal, enz. noemen. Uit het
in § 67 gezegde blijkt, dat, als men d x oneindig klein
van de eerste orde noemt, deze grootheden resp. van de
tweede I derde orde, enz. zullen zijn.
Voor de formule (1) kan men thans schrijven

[1 + (~YJ3/2
p=

§ 116. Het verdient nog opmerking, dat, even goed
als hei eerste, ook de volgende differentiaalquotienten eener
functie van de onafhankelijk veranderlijke afhangen. Men
d
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spreekt dan ook van de tweede, de derde afgeleide functie, enz. In overeenstemming met de in § 63 ingevoerde
schrijfwijze stelt men, als y = F (:r) is, deze functiën aldus voor,

as y =
d.xi

3

"

d Y

"
F (.r), d or~ = F' (x),

Men vindt ook wel voor de achtereenvolgende differentiaalquotienten van y de notatie
y,y,y,
en eene enkele maal
I

"

"

,,,

""

H,Y,Y,····

§ 117. Wat de berekening der different.iaalquotienten
van hoogere orde betreft, deze vereischt slechts eene herhaalde toepassing der regels van het vorige hoofdstuk.
Dikwijls kan men daarbij opmerken, dat de waarden der
verschillende afgeleide functiën volgens een eenvoudigen
regel samenhangen.
Is
11 =xm ,
,1
dan wordt
dy

- =mr
.. m - 1 ,
d.or

asy

----:2=

d.r-

m (m-1) xm-2,

en in het algemeen
dny

d.xn = m (m-1) .... (m-n

+ 1) ,xm-n.

Het verdient opmerking, dat. zoodra m een positief geheel getal is, bij het voortdurend kleiner worden van den
exponent eindelijk 3! verdwijnt, zoodat het differentiaalquotient van de orde m de van x onafhankelijke waarde
m (m - 1) .... 1 heeft. De daarop volgende aigelejde
functiën zijn alle O.
In het algemeen zullen bij het differentieeren VaD etm
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polynomium, waarvan de termen gellee]e positieve machten
van ,r bevatten, aehtereenvolgens alle termen wegvallen,
te beginnen met den constanten term, te eindigen met
dien, welke dp hoogste macht van :c bevat.
§ 118. Uit
y=epz
verkrijgt men achtereenvolgens
dil
d2 y
- ' =pe",r, .-' 2 =p~e,,:r, enz.
d:r

d ,r

,

zoodat hier het differentieer'en gelijk staat met vermenigvuldiging' met een constanten fartor. Nog eenvoudiger
wordt de zaak bij e--; hiel' zijn alle afgeleide functiën aan
de oorspronkelijke gelijk.
Bij de goniometrische functiën doet zich iets äergelijks
lOOI' als bij de exponentieele.
Zie nier eenige van hunne
differelltiaalquotienten:

y = sinp.x,
dy

:: = cos p

-,-,
(. ,r = P cos P ,'I',
d~

y

d x2 = - P

2

'
Slll

,1.'

dz
.
---=
- p sm p
d ,r

J2z

P x, d .v~ =

-

p2

COs

,l~

P .x

dl =pl sin]) ,J;
cos p ,x, d-~
,v
dl z
dl 11
•
_._".- = p4 B1I1 P .x
J':I = p~ cos p ,7:.
,
d ,r t
.1,

d: //

-/_·s =
( ,r

-

p~

j

,

(~

Ook hier treden steeds hoogern maehten op van den factor
p. Overigens blijft niet, zooals hij ep z de functie onveranderd. maar er heeft eene regelmatige afwisseling plaats
van den sinus en àen cosinus. Na twee differentiaties
keert dezelfde functie terug, maar met het omgekeerde
teeken. Hieruit volgt b. v., dat bij de enkelvoudige harmonische beweging van § 13 de versnelling evenredig is
met den afstand tot 0 en steeds naar dat punt is gericht,
eene uitkomst, die in de physica van veel belang is.
Na eene viervoudige differentiatie van den sinus of den
11
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cosinus komt natuurlijk de oorspronkelijke functie weêr
met hetzelfde teeken te voorschijn.
§ 119. De regels van § 77 gelden onvel'anderd voor
differentiaalquotienten van hoogere orde. Ook bij een product van twee functiën kan men gemakkelijk algemeent>
uitdrukkingen opstelhm voor de uitkomst van achtereenvolgende differentiaties. Is
/' =

11

r

en dus (§ 82)
dil

-~'"d J'

=

11

dt'
---.+d,r'

d/l

l' - - ,
d ,I'

dan verkrijgt men, wanneer men Ül aanmerking neemt,
dat elke term in het tweede lid weer een produet is van
twee functiën Vàn ,/',
d 2 Ij

a)i =

11

d 2 l'
(I ,1'2

d

1t

d

d2

'I'

+ 2 t7~~ 1/:1: +

l'

11

;1,;.2'

Hieruit volgt verder
d3

dJ y

,Z-;:i =

II

l'

a-,~3

ti

U

d 2 t'

d2

11

d

'I'

d3 u

+ 3 d ,~ 71:7:2 + 3 a;2 ;Z-;, + t' -cF:r~'

enz.

Ook de regel van § Rf) kan op dergelijke wijze worden
uitgebreid. Wanneer n van ,1', en y van u afhangt, heeft
men
dy
dy du
d~r = d u dJ"
Moet nu nogmaals naar .l' gedifferentieerd worden, dan
houde men vooreerst in het oog, dat het laatste lid een
product van twee functiën is, ten tweede, dat dd' ~ van

11

11

du
(dUB indirect van ,r), d x rechtstreeks van :r afhangt. Men

vindt dan
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waaruit dan verder
3

3

d y
dy d 11
d x3 = d n d .r:\

2

d !J dil.,. d

2

+ 3 ;{;12-[:r d .r2 +
.

U

3

d. .1.' (d U)3
d~3 d .1' ,enz.

wordt verkregen.
§ 120. Het bleek in § 90, dat men, wanneer y niet
in x is uitgedrukt, maar wanneer .l; en 11 beide van eene
derde veranderlijke À afhangen. het eerste differentiaalquotient kan verkrijgen, zonder dat men À bflhoeft te elimineeren. Dflzelfde opmerking geldt voor de hoogere
differentiaalquotienten.
Door de formule
-1/'

.

== dd,r,
--'1/:- =

d ,11
d },

----d.r

. (5)

dl,

wordt y' als eene functie van J, gegeven. Daaruit volgt
door eene nieuwe toepassing van denzelfden regel
dIJ'
dIl'

d ~r

dJ,
= ~l x'

d"

Daar echter in (5) een breuk voorkomt, waarvan teller en
noemer van J, afhangen, heeft men (§ 82)
d ,r (/2 11 _ d!J d 2 ,r
d y'

(f).

=

d

À

d À2

d

À

di:2

---(d-X)2-- ,
d"

zoodat
d X d 2 1/
dÀ dJ: 2

-

d 1/ d 2 .r
iJ.d).2

wordt.
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Bij de cycloïde is b. v. (§ 90)
x = a (LV - sin LV), Y = a (1 -

COl!

LV).

Vroeger vonden wij hieruit reeds
d IJ
sin ~
= 1. ...:..- cos c.; ;
thans geeft (6)
d2 Y
1
c[C2 = - a ('1 - cos c.; )2'

ir

Voor den kromtestraal vindt men
3'

p=

-

2 !2 a (1 -

l~an

cos

uit de formule (lÎ
1:

c.;)

!2

,

hetgeen, zooals men gemakkelijk inziet, overeenstemt met
het resultaat der redeneering van § 110,
§ 121. Ziehier nog eene bevestiging der formule (H).
Wanneer een punt zich in de ruimte beweegt, zal men op
elk oogenblik de snelbeid v kunnen ontbinden in drie
componenten in de richting van drie onderling loodrechte
coördirlaatassen; noemfm wij die coreponenten Vx, t'!/, 1'~.
Wordt nu, zooals in ~ 111, de snelheid AA' (Fig, 55) beschouwd, die bet punt gedurende zekeren tijd A t verkrijgt hij die, welke het reeds bezat, dan ziet men onmiddellijk, dat de projectie cier snelheid op eene der
coördinaatassen het verschil is der projectiën van OA en
OA'. De componenten van AA' zijn dus de aangroeiingen,
die l'.r, tl!l, 'I': in den tijd A i ondergaan en kunnen door
A Vr, A 1'.'/ ' A t·;: worden voorgesteld. Leidt men uit AA'
met hehulp eener evenredigheid de snelheid af, die het
punt per tijdseenheid zou hebben verkregen bij die, welke
het reeds bezat, dan vindt men daarvoor de componenten
A t',x A t"1 A l'z
ll'
h' d ' .
'7i:i'
'-A '-t:,.-t' De verSDe mg ec ter 18 elImiet, waar-

t

toe de bedoelde snelheid nadHrt t bij voortdurende afneming
.

d Vr

van At; hare componenten zljn derhalve dt'

d Vy

d v;:

dt' di'

Zij zijn dus niet anders. dlln de versnellingen, waarmede zich
de projectiëll van het punt bij zijne beweging langs de
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d 2 .x d 2 Y af z
coördinaatassen verschuiven, en die ook door dt2' dt2' dt 2
kunnen worden voorgesteld.
Dezelfde vector, die (§ l12) in tangentiale en normale
dv

richting de componenten d

t

l':!

en

IJ

heeft, moet dan nu in

de richtingen der coördinaatassen de componenten

iPy

d t2'

d2 Z

dt2 hebben. Door middel van de formule

afx
d t""

(6) kun-

nen wij dit bevestigen voor bet geval, dat de beweging
in het x y·vlak plaats heeft en dus slechts twee coördinaatassen OX, OY behoeven ingevoerd te worden.
§ 122. Bescbou wen wij naartoe een vector, waarvan in
dl! .r
dll Ij
de richting dier aSSen -d t~ en d ti de componenten zijn
en zoeken wij zijne componenten in de richting van de
raaklijn en de llormaal der baan. Bene eenvoudige Overweging leert, dat men daartoe slechts elk der vectoren
d2 x
iPy
d t 2 en d t2- op de beide laatstgeuoemde richtingen behoeft
te projecteeren en dan de algebraïsche som heeft te nemen van
de beide projectiën, die langs elke lijn verkregen worden.
Zij nu (verg. § 22) S- de hoek, dien de raaklijn (in de
richting der snelheid v genomen) met OX vormt en trekken wij de normaal tot de baan naar die zijde, waarbij
zij een hoek 90°
met OX maakt. Dan zijn de pro2

+.9

. t··lèn van dd tl!x , we Ik-e vector d
Jec
e ·
nc h ting der .r-as h ee f t,
op de raaklijn en de normaal
di .r
cos ~ d tJ en

. ~J2.x
- sm..J d t2'

die van den

J2y

cos .9- d t2
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en de gezochte componenten worden
cos 8en

-

J:J .1:

;rtl! +

. . d2 .v
sm 5- Jt2

d 2 '1
sin 5- d

t2'

(7)

d2y
+ cos 5- dt
2'

(8)

Houdt men nu in het oog, dat
d .1'

dy

(Ft

cos 5- = ---

en

L'

di

sin 5-=1)

is, dan wordt de uitdrukking (7)
2
~ (da: d te ~J/ d2N)
t'
d t d ti
d t ti t 2 •

+

Wanneer u eene willekeurige functie van t
du
d (u 2 )
U-_=I._d t
2
dt
zijn; daaruit volgt, wanneer men voor
da:
dy
di en dt neemt,
da: dia:

Tt

dt s

dy diy _

+ dtdt 2 -

I

2

d

zal altijd

achtereenvolgens

'U

(dX)2 +2dtd (dy)ll_
at I

dt dt

d (v 2 )

=} dt

IS

d

'I.'

=vJ:i

en hierdoor gaat (7) over in de uitdrukking
dv

Tt'
Wat (8) betreft, men vindt voor die component
2

1 (da: d y
dy dia:)
-;; dt "d ti - d t d é

dus, blijkens (6)
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2

d '1
d ,c

Nu hangt echter --"-2 met
door de formule

('1 ).

den kromtestraal p samen

Lost men daaruit

d2 y

d ,r,2

op, dan

wordt de zooeven gevonden uitdrukking

1_ ( ~.l:!):l11
l' \ ti t
I

+ (~.1/)2 ( ~
d~~

p

f

Cd. 'r)2 (d !/)llj
1 ~Tt + ;rt f

'1 \

3,

-

;.

3/ 2

p

en hiermede zijn werkelijk de vroeger verkregen waarden
voor de tangentiale en de normale component teruggevonden.
§ 123. Na al het voorgaande is het bijna overbodig nog
op te merken, dat in vele gevallen, waar het verloop
eener functie bij aangroeiing der onafhankelijk veranderlijke moet onderzocht worden, de beschouwing van het
tweede differentiaalquotient goede diensten kan bewijzen.
Het eerste differentiaalquotient doet ons zien, of en hoe
snel de functie toe- of afneemt; evenzoo kan de tweede
afgeleide functie worden te hulp geroepen, wanneer men
de veranderingen der eerste bespreekt. Wij zagen vroeger
(§ 98). dat voor eene bepaalde waarde a der onafhankelijk
veranderlijke x de functie !I een maximum of een minimum wordt, wanneer bij het toenemen van ,r voor ,r = a
dy

d x van positieve tot negatieve waarden overgaat of om-

gekeerd.

d" y

d-:rB

In het eerste geval neemt

negatief wezen, m het tweede geval positief.

keerd, zood ra voor de waarde x

=

~y

dy

dr

dy
d .r af en moet dus

Omge-

dy
a, die d '- = 0 maakt,
,r

positief of negatief is, moet cl ~ van teeken veranderen

en y een minimum of een maximum worden. Dit levert
een eenvoudig kenmerk om te onderzoeken, of men met
een maximum of een minimum te dOtln heeft. (Op het
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lP!}

g eval, dat voor ,/, = a ook "._.
dx 2 verdwiJ'nt • komen wiJ' later terug).
De lezer zal het meegedeelde criterium gemak.kelijk.
kunnen toepassen op de voorbeelden, die wij in § § 99102 gaven. Ziehier nog een ander voorheeld. Men wil het
verloop onderzoeken der functie
'I" ~J
"w2
-+1'-)
/' 3•
n\A,~
I
'l.,
.,-",

-

Door differentiatie vindt men
dl/

-d'L' = :J
.r

(12 .IJ

,

~l-,." =

( .r

,r,2 -

'IR

ti ,r -

ilt

18 ,r, -+-1 Tl
'

Het eerste ditferentiaalquotient wordt 0 voor
,1: = 1 en ,/, = 5
d 2 11
en, daar voo\' deze waardtm ci,:;2 = - 12 en = +12 is,
word~
,I'

= 5.

y een maximum voor

,I'

= 1, een minimum voor

dIl

Voor.x =1 gaat .... van positieve, tot negatieve
d.r

waarden over. voor

,r,

= 5 omgekeerd; andere veranderin-

gen in het teeken van

~:;.

komen niet voor, daar zulk

eene teekenveralldering bij eene doorloopende functie slechts
mogelijk is, wanneel' zij de waarde 0 passeert, en

o

wordt voor ,e = 1 en

d'

=

5.

~ :~

alleen

Men kent dan nu voor

alle waarr.en van .x het teeken van di' Y en daarmede is het

( .x

verloop van .1) geheel aan te geven. Het blijkt, dat, wanneer ;c van - 00 af toeneemt, .'J, met de waarde - 00 te
beginnen. eveneens toeneemt, daarbij voor .1: = 0 de waarde
- 3 bereikende. De toeneming van !J duurt voort tot
P: = '1; dan verkrijgt de functie de maximumwaarde
4.
Voor .x 1 daalt de functie en wel tot zij voor .x = 5 de

+

>
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minimumwaarde - 28 aanneemt. Bij verdere aangroeiing
00 ook
van .r. stijgt ti voortdurend, zoodat voor ;:1' =
!! =
00 wordt.
Het zal niet moeilijk vanen, dit alles door eene graphische voorstelling op te helderen.

+

+

VRAAGSTUKKEN.
!ll. Bepaal eenige opeenvolgende differentiaalquotienten

van

+ b x)i',

l x,
sin(a+bx), sinln.r., xmsi.np.r., epzcosq,r..
t/ ;/:, (a

H2.

Men vraagt het tweede differentiaalquotient van
y,

el!,

sin u, Bg tg u, -:;;,

11 V W,

wanneer 11, r, w functiën van ,r. zijn.
93. Bepaal de versnelling bij de beweging, waarvan III
§ 16 sprake is.
94. De snelheid en de versnelling van het zwaartepunt
van een stelsel stoffelijke punten uit te drukken in die
van deze punten zelve (Verg. Vraagsj,. 38, p. 81).
95. Bepaal den kromtestraal bij de ellips en de hyperbool.
B6. Eveneens bij de gelijkzijdige hyperbool, door van
de asymptotenvergelijkiIlg gebruik te maken.
,..
d S !I
9 , . Bereken d,;2 wanneer

is.
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98. Wanneer

S-, Y = b sin S-

= a cos

,7'

IS

(ct en b

COll-

di 'I
stant) , hoe groot is dan ··-'2? Toepassing ter bepaling van
d ;c
den kromtestraal bij de ellips, waarvan aan het einde van
§ 34 gesproken wordt.
De beweging van een punt wordt bepaald door de
vergelijkingen
9H.

.1'

=

Cl

cos':.:)

7f'

'
t
1"t b
'I =
sm:"') 7f' T'

Grootte en richting der versnelling te bepalen.
J~ 'I

'100. Men vraagt i,~:l' wanneer .r en !I beiden van de
veranderlijke

À

afhangen.

101, Welke waarde moet de constante
H = el/liE
voldoe aan de vergelijking
d2Y
d

rn

hebben, opdat

A d3:'J. +B d,r,!/+C=O ,

(A, B, 0 constant)?
102. Bewijs, dat, welke constante waarden Cl en C. ook
mogen hebben,
.
cos m 3:
H = Cl SID n x
C, cos n 3: niI -m jj
altijd voldoet aan de vergelijking

+

+

dil!

d ;, + n» y = cos m

3:.

103. Onderzoek het verloop der functie

,xi-,x+1
Y=:X»+3:-1'
1 04. Eveneens van de functie

y = sin 3: (1

- 179 -
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f

105. Wanneer eene gasmassa bij standvastige temperatuur t wordt samengedrukt, wordt het verband tusschen
den druk p en het volume t' gegeven door de vergelijking

CP +;2) ~v -. b) = R (1 +IX t),
waarm a, b, R en .x positieve constante grootheden zijn.
Men verlangt eenfl discussie over de gelijktijdige veranderingen van 1.' en p. (Men beschouwe daarbij vals de
onafhankelIjk, p als de afhankelijk veranderlijke).

',- .

,,! .

i

,

->

f
t
t
t:i
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§ '124. Op eene dergelijke wijztl als in het geval van
slechts ééne onafhankelijk veranderlijke kan men ook bij
eene grootheid, die van twee of meer andere afhangt, de
veranderingen heschouwen, die door toe- ot afneming dezer
laatste worden teweeggebra(·ht. Beginnen wij bij de bespreking daarvan met het geval, dat er twee onafhankelijk
veranderlijken zijn, nl dl' rechthoekige coördinaten :x en y
van een punt in een plat vlak, en dat de afhankelijk veranderlijke .:p eenige grootheid is, die in elk punt van dat
vlak eene bepaalde waarde heeft. Die grootheid kan b. v.
de afstand z zijn van eenig punt van een oppervlak S tot
het ,r, ;'I-vlak, waarbij men zich dan de vergelijking van S
in den vorm: z = f (.x, y) denke. Of.:p kan eenige physische eigenschap bepalen, de temperatuur, ot de dichtheid eener electrische lading, die van punt tot punt in
het platte vlak verandert.
Overigens kan de hier aangegeven opvatting ook dan
nog worden gebezigd, wanneer .x, y, .:p eenige andere beo
teekenis hebben. Want niets belet ons in eene hnlpflgunr,
in een plat vlak geteekend, een stel waarden van oT- en y
door de ligging van een punt voor te stellen en bij elk
zoodanig punt de waarde van cp aan te geven, of te denken, die aan de waarden van :x en y beantwoordt.
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§ 125. Wanneer wU uitgaan van de waarden, die cp in
een bepaald punt P (Fig. 57) met de coördinaten x en y
heeft en de verandering van cp
willen onderzoeken, wanneer wij
iJJ'
van P tot andere punten overgaan,
Il._
moeten wij onderscheiden, in welke
ri('hting deze beweging geschiedt.
Twee richtingen komen hierbij
het
eerst in aanmerking, nl. die
P
·-T·ä·.I'
van de beide coördinaatassen.
Verplaatst het punt zich van P
o'-·····-···-···----··~:i uit langs PX', evenwijdig aan OX,
dan blijft y constant. Daarbij is
dus cp als eene functie van iC a1leen te beschouwen en de
verandering daarvan wordt op de gewone wijze door het
differentiaalquotient naar ,r voorgesteld. Evenzoo wordt de
verandering van cp bij eene verplaatsing lang PY', evenwijdig aan OY, bepaald door het differEntiaalquotient naar
y, wanneer men x eene stand vastige waarde laat behouden.
De differentiaalquotienten naar ,I: en y, waarvan hier
sprake is, bij welker afleiding beurtelings de eene der
grootheden x en !! als de eenige veranderlijke en de andere
als standvastig beseball wd wordt, nOflmt men de gedeeltel1jke, of partieele differentiaalquotiflnten van cp. Wij zulFig. 57.

//'/

à:P

à;J;

len ze door de teekens ~ en ~ voorstellen l ). De waarde
ux
u!!
ervan wordt in elk bijzonder geval door de regels van
Hoofdstuk V bepaald. Is b. v.

cp =

:c 3 '11 2 ,
dan heeft men, door '11 als standvastig te beschouwen,
1) Sommige schrijvers gebruiken voor de partiecic diffcrentiaalquotienten

d4J

d</!

dCl.elfde notatie als voor Je gewone, nl. ·f··· en .(-.
.
lX
'!I
onderscheiding de insluiting. iu hankjes d", </!

Anderen bezigen ter

(~ !), (~-~) -, of de schrijfwijze

d y </!

d;"' du'
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aal

a .'1' =

-~

daarenteg-en, als men

3

x2112
.f

,

onveranderd laat,

,'1'

aal

_. r31!..'

- ' -'1
~

/1 -

Is
(ij =.~
.,...

.'

t

dan heeft men, wanneer ,I/ constant is, met eene macht,
als .'1' standvastig is, met eene exponentieelü functie te
doen, Men vindt dan

~.:D =

~.::p

= :r'I, l .1',
ON
Evenals hier zullen ook in het algemeen de waarden der
beide differentiaalquotienten afhangen ,an de waarden. die
men aanvankelijk aan .'1' en y heeft toegekend. Zij zijn
dus nog functiën van ,'1' en .y. Men noemt deze de partieeZe afgeleide fUl1ctiën lIaar a; en y (verg. § fi3) en duidt
ze wel. wanneer cp = f (.'1'. y) is, aan door de teekens
u.V

.

'l/

teil - 1,

v

,3$,
acp
="---',
j
11 (x
11) = --,
3:r
.
I.f
3y

f ;r (x ' v'1ji

1

§ 126. Het differentiaalquotient

~1'
"a;

wordt, gelijk men

weet, door de volgende bewerking verkregen. Men doe
.'1' met A.1: toenemen, ga dus ,an P uit over een afstand
PQ = A x in de richting der x-as voort, trekke de oorspronkelijke waarde van cp (die in P) af van de nieuwe
(die in Q), deele het verschil door A x en zoeke de limiet
dier verhouding, voor het geval, dat A x tot 0 nadl}rt.
Kort uitgedrukt is dus, wanneer wij van de indices gebruik maken, om de waarden van cp in verschillende punten te onderscheiden
IJ cp
L' CPQ.- CPp
" x = lm -PQ ,voor Lim PQ

=

0

. (1)

Op geheel dezelfde wijze kan men ook de verandering van
cp bij voortbeweging in eene willekeurige richting PH, -
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die wij kortheidshalve 11 zullen noemen - beschouwen.
Gaat men van P voort naar R, en neemt men het verschil CPlt - CPp, dan verdient
CPR - CPP
Lim
PR ,voor Lim PR = 0
even goed een differentiaalquotient genoemd te worden als
de grenswaarde, die in (1) voorkomt. Wij noemen dit het
differentiaalquotient naar de richting 11 en duiden het aan

door dCP
~7;'

H'Ierb'"IJ

,
IS 10

'b rel'd'mg van ht
zoo verre eene mt
e

begrip "differentiaalquotient" ingevoerd. als ft niet eene
grootheid behoeft te heteekenel1 en {l h eene aangroeiing
daarvan; (l 11 beteekent alleP'11 Ren oneindig kleinen weg in
de richting 7t afgelegd. Overigens heeft men slechts een
nieuwassenstelsel in te voeren, waarbij de eene as de
richting PH heeft en de eene coördinaat 11 genoemd wordt,
om alle verschil in de opvatting der teekens

~~

en

~~

te doen verdwijnen,
§ 127. Ofscboon er volgens het bovenstaande in elk
punt P een oneindig groot aantal differentiaalquotienten
van cp bestaan, kan men aantoonen, dat toch de geheele
{l cp
en :.-.
IJ y
bepaald is. Om dit in te zien trekke men RS loodrecht
op PX'. Men kan dan van P naar R gaan langs de gebroken lijn :PSU en de aangroeiing van cp bij den overgang van P naar R zal de (algebraïsche) som zijn van de
aangroeiingen. die hij den overgang van P naar S en van
Snaar R voorkomen, zooals wordt uitgedrukt door de
identiteit
CPR - q:Jp = (CPs - CPp)
(CPR - q:Js)'
Is nu !t de hoek, dien de richting h met OX vormt, dan
verkrijgt men na deeling door PR
CPR - CPp
CPs - q:Jp
CPR - CPs ,
PR
= PS cos.9-+ RS sm S- • • (2)

' de na J)lJ"h el'd van 1) door
veran dering van q:J III

+

I

,
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. de h'lefUlt
. ~X
dcp te verk rIjgen
..
T en em
moet U;0n R
en 'tlU:l~'mede S tot P doen naderen.
sin 5' constant en nadert

Daarbij blijven cos J en

CPs-$l'

-PS . .

klaarbHjkelijk tot de li-

dep
(PH -$s
miet j}:x' zood at men nog sleclJts Lim --RS-~ beeft te
zoeken voor bet geval, Jat n tot S nadert en tegelijker tijd
de lijn RB evenwijdig aau zid 7.elf naar P verschoven
wordt. Houdt men vooreerst S vast en laat R langs de
lijn RS daartoe naderl'n, dan is Lirn
die

~~

uy

kunnen

$n -

"
WIJ

de waarde,

in bet punt S aanneemt en die wij doOI"
aanwijzen.

eenVOu d'1ger

(~uy
. ..p)
s

Valt dan ten 8lotte ti met P sa-

men, dan gaat de bedoelde limiet over in
voor

{j)s

-'liEr

aq:
3'y

se1"
lrlJvell

(~y)p' waar-

ur
n' unneer

1 he t t en.

gendeel niet vermeld wordt, i" het de bedoeling, dat van
alle functiën ,le waarden in het oOfilpronkelijk gekozen
lJUllt P worden genomen, De vergelijking (2) wordt eindelijk

(3)
.j

§ '128. Men kan de medeg'edeelde redeneeriug ook als
volgt inkleeden. Bij den overgang van P naar het op
oneindig kleinen afstand gelegen punt Rondergaan ,l: en y
Je oneindig kleine aangroeiingen PS en SR, die wij d.Ten dy kunnen noemen. De aangroeiing 'Ps - 'Pp is dan,
overeenkomstig de beteekenis van
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evenzoo heeft men voor de aangroeiing -+Jn -:Ps

eli

Jl)

( dd,ll s dy .

• (4)
J

De som van beide groothede!l is de totale aangroeiing d cp
van cp bij den overgang van Pilaar R. Bij de berekening
dezer grootheid, die oneindig klein van de eerste orde is,
wanneer d.v en cl!l dat zijn, kan men grootheden van de
tweede orde weglaten, Daar nu het verschil van de waarden, die eenige functie in twee op oneindig kleinen afstand van elkaar geh'gen punten aanneemt, altijd eveneens
oneindig klein is, zal dit ook van
den.

(~uYs
~) - (~U!lp
Q)

gel-

Wanneer men dus voor (4) eenvoudig schrijft

èJl
'iJ!! J y,

heeft men in den eCl'tlten faetor eene grootheid van de
eerste, in, de geheele uitdrukking eene grootheid van de
tweede orde weggelaten, hetgePll geoorloofd is. Derhalve
wordt
dQ
d(/)
d.v-\- - d y .
da;
dY

dQ=--~

. (5)

Deze vergelijking heeft, evenals elke andere met oneindig
kleine groothedfln, de beteekenis) dat, na deding door
eene oneindig kleine, de beide leden dezelfde limiet hebben. Deelt men door RS, dan komt men tot (3) terug.
§ 129. Door deze betrekking worGt thans voor elke

.

.

" cp

d cp

d cp

"

nchtmg'i"X bepaald, zood ra ,,~.v en à y bekend zIJn. Voor

~

=

val

0, of
moet

"cp

èQ

17l'

zijn.

"cp

wordt ~-l; =;}x' of d y' zooals het geVoor .9'

"cp
"
knJgt
men d h = -

d(/)

"a;'

=
0

7l',

f

-

of }

7l'

daarentegen

ver-

àCP
. h
1
iJ en 111 et a gemeen

-"

verwisselt het tweede lid van (3) van teeken , wanneer !1
met 7l' toeneemt. Dit beantwoordt hieraan, dat de fune12
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tie. wanneer zij bij beweging van P uit in eenige richting
toeneemt, bij beweging in de te~ngestelde richting moet
afnemen.
Eéne richting is er altijd, langs welke eene oneindig
kleine verplaatsing geene verandering der functie ten gevolge heeft. De brek ~l' fH1'1l zij met de x-as vormt.
wordt bepaald door tie vergelijking
~cp

-:--cos ~
~x

~:p

1

+~y

0

SIn ~

1

=

0

•

of door
"3:J)

cos 5'

= __

1

"3y

V(~ .:p)~ +
o:c

_

(3oy.:p)lI '

"3j)
.

sm

~1 = -

~x

V (~~y + (~~)lI'

Voor elke andere richting gaat dan (3) over in

~~ = V (~~y + C:!/· sin (~-~1)'
zoodat in eene richting, loodre~ht op de door 3-} bepaalde,
cp het snelst verandert, terwijl voor twee richtingen, die
.
aan weerSZIJ"d en evenvee1 daarvan af WIJ.ok en, 0~ cph even groo t lSo

§ 130. Tot opheldering van het l:loven besprokene diene
het volgende meetkundige voorbeeld. Laat de vergelijking
van een oppervlak S op onderling loodrechte assen in den
vorm
z=f(x! y)
zijn gegeven en zij (}j'lg. 58) .A. het punt ervan, dat beantwoordt aan de waarden, die eerst aan x en y worden toegekend. Verandert dan x bij eene standvastige waarde vang, dan

- 187 -

179

RAAKLUNBN AAN EEN OPP1iliVLAK.

Fig, 68,

zj

I

beweegt Ziell de projectie P volE J(
gens PX' evenwijdig aan OX en
iG
h~t punt van ll~t oppervlak be:
: ,e sehrijft de kromme lijn Be, de
JJ'; : i doorsnede van S met een vlak t
:
,/ !:
evenwijdig aan het xz·vlak, Rat
; ./ R:!'
i) z
: /""')"'iI diflel'entiaalquotient -;} is ue tan-

41:

H---- 1.(//

:~. /
;/ I
t

f

./ 1(__

/
t

.

,

,

.. ~- ,

I

r., ___ ~/::.::'_~_ .,~(___ ~

: (.:]'
~'--:II,/

8

X'

i

I

ö.--·c..-.. · ..-----x
\/

Ij

dig aan het y z-vlak, zal

.V

gens van den hoek. dien de raaklijn aan deze doorsnede in A met
PX', dus met het xy·vlak vormt.
Wanneer eveneens DE de doorsnede is met een vlak, even wij-

~~
uy

den tangens van den hoek

voorstellen. dien de raaklijn aan DE mêt PY' maakt.
Eindelijk, indien PIl ecne lijn is. in willekeurige richting
in het x .'I-vlak getrokken, en FG de doorsnede van S
met het vlak, dool' A en PH gebracht, zal de tangens
van den hoek, dien de raaklijn AK aan deze doorsnede
i)z
met het x .'I-vlak vormt, door o7/' worden gegeven.
Laat men PH achtereenvolgens alle richtingen in het
.r .'I-vlak aannemen, dan verk ijgt men op df\ze wijze tal

van raaklijnen in het punt .A. en de vergelij king (3) bevat
~en verband tussehen de hellingen dezer raaklijnen met
betrekking tot het x y-vlak, Om de meetkundige beteekenis van dat verband in te zien denke men zich de coördinaatassen met behoud van hunne riehting naar A verschoven en noeme x. y. z de coördinaten van eenig punt
K der raaklijn AK ten opLÏ\:hte van de nieuwe assen. Dan
is klaarblijkelijk
x = PS = PR cos 9', y = SR = PR sin 5- ,

• (6)

terwijl z gevonden wordt door PR met den tangens van

oz

den hoek tussohen 1\K en PH, dus met i) It te vermenig-

J-!.
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Blijkens (3) is dus

z= PR (~: cos 5+ ~ Z sin S-') •
ê :c

(J

'!J

• (7)

Zoodra het oppervlak en het punt A gegeven zijn J zijn
~ z
j) z
":c en "y geheel bepaa.lde grootheden. Daarentegen kUDnen PR en S- allerlei waarden aannemen, al naarmate men
de eene of de andere raaklijn in A en op zulk eene raaklijn bet eene of het andere punt K beschouwt. Om de
vergelijking van het oppervlak te vinden, waarop al de
raaklijnen in hunne volle uitgestrektheid liggen, moet men
(verg. § 34) uit (6) en (7) PR eu 5' elimineeren. Dit
geeft

"z

j)z

z = - x +-y.
":c
"y
Daar in deze vergelijking de coördinaten x, Y J z in de
eerste macht voorkomen J stelt zij een plat vlak voor. De
beteekenis van (~) is derhalve, dat er een raakvlak bestaat 1).
Het zal den lezer niet moeilijk vallen, de beteekenis
aan te geven, die de hoek 5'1 der vorige § thans verkrijgt.
§ 131. De beschouwingen va.n §§ 125-129 kunnen gemakkelijk tot het geval eener functie 4> van drie onafhankelijk
veranderlijken :c, y, z worden uitgebreid. Door beurtelings naar elke dezer grootheden' te di!ferentieeren en daarbij
de twee andere standvastig te laten verkrijgt men thans
drie partieele difi'erentiaalquotienten

"4> ,,4> "4>

'" :c' riJ' ~ z'
Eene eenvoudige beteekenis hebben deze, wanneer men
:c, '!J, z opvat als de rechthoekige coördinaten van een
1) In enkele exceptioneele gevallen. b. v. wanneer het oppervlak aan het
beschouwde pnnt A eene kegelvormige spits vertoont. ia er geen vlak. dat al
de raaklijnen bevat. Maar de lijnen, door A getrokken. ondergaan dan in
dat pont eene plotBelinge riohfulgaveranderillg en van dergelijke d,iecontinuiteiten zien wij in den regel af.
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18!

punt in de rnimte, waarbij dan <P in elk punt eene
bepaalde waarde verkrijgt. (Verg § 56). Is dan nl. P
(Fig. 59) het punt, dat aan de waarden beantwoordt,
l'ig. 59.
die men aanvankelijk voor
z
Z'
.x, y, z heeft gekozen, dan
() <P () <p () 4)
stellen ,>"""
'
de
vre ..,.vy ' ' ' 'vz
snelheden voor, waarmede
," --------7:
, , .H
. -------,'
~' .
de functie veran dert, wanf.~-:
i l'
: ':n-~"
neer men van P uit langs
::
:,'
PX', PY', PZ', in de richp,-;-------"B
ting der coördinaatassen
,,/
X voortgaat. Bij eene oneindig
: ,/
kleine verplaatsing PQ in
:, ./
de willekeurige richting PH
zullen .x, y, z gelijktijdig
/
aangroeien met de. zijden der
IN
gebroken lijn PSRQ, welke
wij d x, d ,/1, d z kunnen noemen. Voor de aangroeiing
van cp kan men dan schrijven
d<p = <PQ - 4)p = (<Ps - <Pp)
(<PR - 4)s)
(<PQ - CPR)'
De drie termen in het tweede lid zijn echter resp.
I

i

,

'1

/

/.......

..-1'1.-

I,

I

+

+

(~~)pdX! (:~)sdy, (~~)Rdz
en daar men bier met weglating van oneindig kleinen van
de tweede orde voor (:~)s en (:~)Rde waarden dezer
differentiaalquotieilten in P mag nemen, welke bedoeld
worden, als er niets anders is aangegeven! verkrijgt men.

() cp

d ti> = () ,v d.x

() cp

() 4)

+ ~y dy + ~ d z

(8)

Deelt men deze vergelijking door PQ, dan wordt het

tl>Q~ tl>p, welke limiet wij het differentiaalqu0van cp nav de richting PR noemen. Duiden wij

eerste lid

tient

die door

k aan en noemen wij ", {3, ,. de hoeken, die
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zij met de coördinaata~sen vormt, dan verkrijgen wij de
aan (:1) beantwuordenue vergelijking

3:P

-=
3!L

+ 3:P
-

1).2)

$+ 3:P

·-cos lJt
cos
--C08" •
• (9)
3z
3y
I)z
§ 132. Er blijkt. dns een zeer epuvoudig verband te
bestaan tusschen de riehting van PH en de waarde van
~:p

=;Jh:

Zoodra toch het punt P gekozen is, hebben

a:p 3:p

a .r' 3y

1).2)

en -- geheel bepaal.1e waarden en kan men een vec-

az

tor p constrneeren, die deze waarden tot com ponen ten
beeft. Gemakkelijk ziet wen dan in. dat blijkens (9)

:k

de projectie van dezen vector op de richting PB is.

.

DaarUIt volgt, dat

3:p
~-h

het grootst wordt als de richting:

h met die van p samenvalt; daa is nl.

~_~ =

p=

V (t ~

Y + CC:::-:~-:c-_
)"'-9+------:=:(

Voor elke andere richting' moet men, om :

~-:--iy.

:=--=.

f

te vêrkrij-

gen, p met den cosinus van den hoek tusschen p en h
vermenigvuldigen en voor alle richtingen, loodrecht op p,
3.:r>
wordt a!L = O.
Men kfln hiervan gebruik maken, ten einde de normaal
(d. w. z. de lijn, loodrecht op het raakvlak) te bepalen bij.
een oppervlak, waarvan de vergelijkbg in den vorm

F(z, y, z)=O

(C con!'ltant) is gegeven.

Daartoe bonde men in het oog t
dat ook in punlen buiten het oppervlak de functie
F (z, !I, z) beslaat; alleen heeft zij daar eene andere
waarde dan C, waaraan zij elechts in het oppervlak gelijk
wordt. 1& na P een punt van bet oppervlak, met de
eoördinaten te, !I, z, dan bebben daar de partieele dure-
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rentiaalquotienten der functie, die wij eenvoudigheidshalve
aF

(lF

(lF

:e' (l y' (l z noemen, bepaalde waarden en men kan dan
ook. den vector p construeeren, met deze waarden tot componenten. Men wlIet dan, dat bij eene oneindig kleine
verplaatsing 1001hecht op p de grootheid F (:e, y. z) niet
verandert Aan den anderen kant is het duidelijk, dat
elke richting, waarvoor dit het geval is, in het oppervlak, of liever in lIet raakvlak. daaraan, moet liggen, daar
toch bij verplaatsing langs het oppervlak F (x. y. z) standvastig blijft. Derhalve moet de veetor p de richting der
normaal hebben. De hoeken )... ~, ~, die deze laatste met
de coördinaatassen vormt. worden dus hepaald door

i)

cos)..:

(lF
cos~:

(lF

(lP

COS\l=-: - - '

of

(lx

(ly' (lz'

(lF

(lz

~\I='

l/(:~y +(::Y +C::Y

.

§ 133. Als voorbeeld diene vooreerst het boloppervlak
met den straal a om aen oorsprong der coördinaten beachreven. De vergelijking daarvan is
:eS y" zj = a'l.
zoodat men heeft

+ +

i)F

(lF

(lF

(l.21=2z, i)y=2y, i)z=2z
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en
cos ~ = x: y: z.
De peteekenis hiervan is deze, dat de normaal door het
middelpunt gaat.
.
Bij de drieassige ellip!!oide (§ 53) met de vergelijking
COS ).; COS",;

XII

y~

zll

.+b
s + c""i =
a

1

verkrijgt men achtereenvolgens
dF

2x
3;; = a2 '

~F
i) y =

2y dF
bS-' ~ z

=

2z
cll -'

en
x
y z
cos }.: cos"': cos 11 = a-2: bil: cS'
Is de vergelijking van een oppervlak gegeven jn den vorm
z=j(x, y), of j(:c, y) -z=O,
dan wordt
(lF =()j c)F =()_[ ()F = - 1
()x
().t:' c)y
()y' ~z
.
Hieruit volgt

cos Î'.: cos"': cos 11 = :

~ : ~ {:

-

1,

of
c)z
d te : () y: - 1 ,

, ()z

cos ).: cos f.I.: cos

'-

'

11

=

hetgeen in overeenstemming is met het in § 130 over het
raakvlak gevondene. (Verg. § 49).
§ 134. Bedraagt het aantal d~r onafhankelijk veranderlijken meer dan drie, dan gelden nog dergelijke beschouwingen als in de voorgaande § ~; alleen valt de graphische
voorstelling weg, daar wij niet meer dan drie coördinaten
kunnen hebben.
Laat :c, y, z, u, v, . • •. de onafhankelijk veranderlijken zijn,
~=F(x, y, z, u, v, •..•)
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de groothei.d, die ~aarv8n afhangt. Wanneer men dan,
van een bepaald stel waaden van .~, y, z, u, v, ....
uitgaande, slechts ééne dier grootheden, b. v. z, laat vari·
eeren, zal de verandering van cp bepaald worden door het
partif:!ele differentiaalquotient

~ ~,

hij welks afleiding alle

grootheden, behalve z, als standvastig worden heschouwd.
De aangroeiing van cp, die door eene oneindig kleine aangroeiing d z van z wordt teweeggebracht, is
d,p
~zdz.

Op dezelfde wijze kan men met. behulp del' andere differentiaalquotienten ook den invloed eener verandering van
,'e, y, . . .. aangeven. Men moet daarbij in het oog houden, dat al de differelltiaalquotielltell in het algemeen
functiëll zijn van :x, !I, z, u, v .. . ; men moet er de
waarden van nemen voor de waarden, die deze grootheden
hadden vóór men er eene van liet veranderen.
Laat thans alle grootbeden a:, y, z, u., t', " . gelijktijdig
veranderen, dn laat d.'I:, dy, d z, d u, d v, .... hunne
oneindig kleine aangroeiingen zijn. Om dan de aangroeiing van cp te bepalen kan de overweging dienen, dat men
uit het oorspronkelijke stel waarden van .r" !J, z, u, t', •..
het nieuwe ook kan verkrijgen, door deze grootheden
achtereenvolgens met d a:, dy, enz. te doen toenemen. De
aangroeiing van cp moet de algebraïsche som zijn van de
verschillende partieele aangroeiingen, die hitJrbij optreden.
Beschouwen wij eene daarvan. Laat.1:, y, z reeds met
a :x, dy, d z zijn toegenomen en laat thans u aan de
beurt zijn en met d u aangroeien. De verandering van cp
is dan

+

+

+

+

F (.21 d .21, !J d!J, z d z, u d u, v, .... ) -F(a:+da:, y+dy, z+dz, u, v, .... ).
Zij kan door
,

. (10)
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WOrdi"1l voorgesteld, mits
neemt voor de waarden

men het differentiaalquotient

.r+d.r, y+dy, z+dz, u, v,, ...
der onafhankelijk yeranderlijken.

Deze waarde van

dq>

au

wijkt van die, welke a3n de aallvankelijk gekozen waar,ien
van x, y, z, u, v, '" beantwoordt, met een bedlag af,
dat, evenals d ,t:, dy, enz. oneindig klein is. Door dus

a:p

in bet product (10) de laatstbedoelde waarde van ~u te
bezigen, last men eelle grootheid van hoogere orde weg,
hetgeen geoorloofd is. Men kan derhalve al de partieele
aangroeiingen van q; voorstellen met behulp van de partieele differentiaalquotienten, voor de oorspronkelijke waarden der verander/ijken berekend; en de totale aangroeiing
of differentiaal van q; wordt
3:P
3$
a~
è)q;
d:p =:.,. .. d.r i - dy
dz
~du
(11)
u.r
uy
uZ
vU
_
Anders uitgedrukt, de aangroe:ing der fnnctie is de som
van de aangroeiingen, die zij ondergaan zou, WDnneer,
telkens van de oorspronkelijke waarden van .r, !J, z, ., .
uitgaande, beurtelings elke dezer groot.heden alleen varieerde.
§ 135. Deze stelling, in § § 128 en 131 reeds voor twee
of drie onafhankelijk verantlerlijken bewezen, ia van veel'Vulllige toepassing.
Het volume b. v. van eene gasmassa wordt door de vergelijking

+

+:.,.-

v=

R (1

+

+

jI;

+ ......

t)

p

,

waarin R en (Z, constanten zijn, als functie van de temperatuur t en den druk p gf'geven. Stijgt bij, constanten
druk de temperatuur met d t. dan is de uitzetting
dv

jl;R

Hdt= pdt.

Wanneer daarentegen bij standvastige temperatuur de druk
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met d p wordt verhoogd ondergaat het volume de (natuurlijk negatieve) aangroeiing
~ v d P = _ R (1 ~ t) d p.
~p
p
Treden de beide aangroeiingen d t en d p gelijktijdig op ..
dan is de totale verandering van het volume

t

~t'

(lv

dV=~tdt+(lpdp,

of

+

~R
R (1
ct t)
dv=- dtlI---dp.

P

P

§ 136. Is eene zekere ruimte met eene vloeistof, of
een gas gevuld en bestudeert men de bewegingen daarvan,
dan is voor eene vol1edige kennis der versehijnsf'len noodig, dat men in elk punt en op elk oogenblik de componenten u, t', 1.0 der snelheid voigcns de riehtingen van drie
onderling loodrechte assen kan aangeven. Zijn ,v, y, z de
coördinaten van een punt der ruilr;te en stelt t dpil tijd
voor, sedert eeu vast oogenblik verloopen, dan zijn u, v, 1.0
als funetiën van .v, Y, z, t te besdlOuwen (~5\.i). Verandf'ring van t bij standvastige waarden van .1:, y. z
komt 11ierop neer. dat men de snelheden der vloei stofdeeltjes beschouwt, d ie zich 81'htereen \'olgens in een zelfde
punt der ruimte bevinden. Wil men daarentegen op een
zelfde tijdstip de sn~lheden van verdchillende vloeistofûeeltjes vergeiijken, dan moet TIJf'n .v, y, z doen veralHIeren.
Men kan zich nu de vraag stellen, hoe de sOl~lheids("om
ponent u voor een bepaald vloeistofdeeltje , dat zich op
den ti,Vi t in het pUilt I.v, '!J, z) der ruimte bevindt. gedurende den tijd d t verandert. Door ~)P te merken, dat
de coördinaten vlln dit deeltje daarbij lllet d.v = u d t~
d 11 = " d t. d z = 1.0 d t toenemen, vindt men voor de ge.
zochie snelheidsverandering uit \.11)
(lu

(lu

(lu

au

dU=ftdt+(l.vd.v+:rydY+(lzdz,
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of
d

11

au) d t.

au + 11 au
au
= ( at
--.- + v - + w ax
ay
i)z

§ 137. Op deze wijze is de stelling (11) een zeer nuttig
hulpmiddel bij de analyse van vele verschijnselen. Zij
kan overal dienst doen, waar eene grootheid van verschillende invloeden afhangt, en waar ILen de veranderingen
uit elk daarvan voortspruitende heeft. te beschouwen. Bestudeert men b v. de eigenschappen van een lichaam. daL
zich in drie onderling loodrechte richtingen in ongelijke
mate uitzet, dan zal men eerst den invloed van elke dier
uitzettingen afzonderlijk bepalen, en vervolgens optellen.
Evenzoo zal men door (11) het llandeel, dat in de waargenomen bew~ging van een hemellichaam op rekening van
zijne eigen beweging komt, kunnen scheiden van de standverandering , die van de algemeene dagelijksche beweging
van den geheelen hemel het gevolg is, Wil men eindelijk
dell bvloed onderzoeken, dien eene verandering in de
grootheden, die de loopbaan eener planeet bepalen, uitoefent op baren stand op een bepaald oogenb1ik, dan zal
men op nieuw de vergelijking (1'1) te hulp roepen.
~ 1 a8. Het spreekt van zelf, dat deze vergelijking en
alle betrekkingen, die eruit worden afgeleid, slechts dan
volkomen juist zijn, wanntler men ze zoo opvat, als dat
bij vergelijkingen met oneindig kleine grootheden steeds
behoort te geschieden (verg. § 66). Bij benadering (§ 74)
zal men (11) ook mogen toepassen voor zeer kleine aangroeiingen ~ x, ~ y, enz... der onafhankelijk veranderlijken. De aangroeiing der funct:e wordt dan
~~

a~

3~

~~

~q> =~ m~ x+~y ~ y +~ ~ z+ Fü Au+ ..•...
t-,- '

..A.ls dergelijke zeer kleine grootheden kunnen gewoonlijk
·de fouten beschouwd worden, die men bij het verrichten
van metingen begaat. Wordt eene grootheid gevonden
door de uitkomsten van verschillende metingen te combiDeefen , dan zal de totale fout in bet resultaat de alge-
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braische som zijn van de invloeden, die de fouten, bij de
afzonderlijke metingen begaan, er op hebben.
Om b v. het soortelijk gewicht s van een lirhaam te
bepalen, heeft men het eerst in de lucht, daarna onder
water gewogen. Zijn de uitkoUJilten dier· wegingen p en
q, dan is
.

s=-pp-q
en de formule
q

p

As=-·····----·
Ap+--·_·····Aq
(p_q)~
(p_q)2
wijst aan, hoeveel men het soortelijk gewicht te groot zal
verkrijgen, wanneer men het gewicht in lucht A p, dat
in watet· A q te groot heeft gevonden.
§ '139. Ook de uitkomsten, die wij in § § 127 en 131
voor het differentiaalquotient naar eene bepar.lde ricMing
verkregen, kunnen worden uitgebreid Men merke daartoe
op, dat, wanneer in Fig. 57 of Fig. 5H een nieuw assenstelsel wordt ingevoerd, zoodat de as OX' evenwijdig loopt
. cl an 3~.~"
j)
b"IJ de bere·k emng
.
aan P H , ~~ CP.
II met an ders IS
waarvan men cp als eene fUllctie van de nieuwe coördinaten
heschouwe,
Wanneer cp van een willekeurig aantal (stel n) onafhankelijk veranderlijken
.x, y, z, ·u, ....
afhangt, kan men in plaats van deze een even groot aantal andere grootheden
1
11.,y,Z,u,
.•.•
inyoeren, die op eene willekeurig gekozen wijze met .x, y,
z, u, . .. samenhangen, en cp als eene functie van deze
nieuwe grootheden beschouwen. Om cp aldus voor te
stellen heeft men slechts. wanneer .x, y, z, u, . .. in
h, y', z', u', .. .. zijn uitgedrukt, die waarden in
cp=F(3J, y, Z, u, ....)
te aubstitueeren. .Men kan dan .vervolgens de partieeleI

,

I

- 198 -

190

VERANDERL~G

DER ONAFHANKELIJK

~ifferentiaalquotienten

34> 3:])
3 h' i) y"

3:P

3.:p

3 z"

3 u' ,

. ..

-vormen.
Wij znllen ons thans voorstellan, dat h, y', z', tt',
lineaire homogene fnnct~ël1 van ,r" y, z, u, •. , zijn J).
Omgekeerd zijn dan ook x, y. Z, tt . . . . . dergelijke iunc·
tiën van Tt. y', ::', tt', ' .. , en wanneer van deze laatste
grootberlen alleen " verandert, zullen .7, y, Z, tt, . .• aangroeiingen ondergaan, welke wet die van Tt, dus met
elkander, evenredig zijn. DeI'gelijke onderling evenredige
aangroeiingen van .'1:, y, z waren in Fig, 59 de voorwaarde
voor het volgen eener bepaalde richting PH; 0.001' eene
voor de hand Hggende uitbreiding van het beg~ip "richting" zullen wij dus ook thans Kunnen zeggen, dat bij
-variatie van h de verandering der onafhankelijk veranderlijken x, y, z, u, . . .. van hunne beginwaarden uit, in
eene bepaalde richting plaats heeft.

En wij zullen

!~.

dan wederom het diffe!'entiaalquotient vau 4> naar die richting kunnen noemen.
De riebting der veranderingen van de onafhankelijk veran2erlijken kan zoodauig zijn bep'luld, dat lllen een stel
aangroe:ingen Ct, {3, ", il, .. , , ktmt" die .x, y, z ,u, ...
gelijktijdig verkrijgen; daardoor zij dan de bedoeling, dat,
wanneer de aangroeiing van .x een zeker onderdeel of veel-voud van a is, die van y, z, 'u, .,. hetzelfde deel of
hetzelfde veelvoud van (3, ')', il, .. , zullen zijn. De vraag
is nu, de grootteden h, y', z', 1t', .. , zoo te bepalen,
dat vRrandering van x, y, Z, tt, •.. in de aangegeven
rbhting lleantwoordt aan vel'andel ing van h alleen. Daartoe moeten y', z', u' j • • • • bij het varieeren van ;r" y,
z, u, • . .. onveranderd blijven. Elke dier grootheden is
-van den -vorm
(12)
•
1) Eene lineaire functie is homogeen. wanneer er geen stand vastige term
in 'Voorkomt.
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met coëfficienteu, die bij y', bij z' , bij u', enz. verschillend zijn, en de olwernnderlijk heid van deze grootheden is
dus gewaarborgd, wanneer slecbts

Px

+ q ,3 + r 7" + d+ ... , = 0

.
(13)
is. Aan deze conditie kan nu werkelijk voldaan worden.
Men kieze daartoe q, r, 8, .• ' willekeurig, bepale p uit
(13) cn neme dan de uitdrukking (12) voor y'. Vervolgens
kieze mlm l~en tweede stel waarden voor q. r, 8, •... ,
bepale wedf:lrom puit (13) en neme den vorm, dien men
dan nit (12) verkrijgt, voor z', Door dit op n-1 verschillende wijzen te doen, zal men waarden voor y', z',
u', ' . .. kunnen verkrijgen, die alle aan den gestelden
eisch voldoen. Door nu ein(lelijk geheel willekeurig
8

+

+

+

+ ...

ft = PI .x
q, y Tl Z
81 16
te kiezen, waarbij men slechts beeft te zorgen, dat fliet
PI

x

+ q. P +

TI

7"

+ d+ .. _= 0
81

is, heeft men een stel veranderlijken h, y', z', 16', .••
verkregen, waarin men
y.
u, 't', •.• en dus
kan
uitd ruk ken, en die aan de gestelde voorwaarde voldoen.
'Vanneer ,1:, Y , z, u, .•. de aangroeiingen a:, {3. 7", d, .•.
ondergaan, neemt h toe met eene zekere grootheid
PI x ql {3 Tl 7" 8.
=p
en daar de verand(-ringen van .1J, y, z, 16, • _ met die
van Tt evenredig zijn. heeft eene oneindig kleine aangroeiing d h dezer laatste grootheid de aangroeiingen
~
(3
7"
d
pdh, pdlt, pdh, pdh, _••

.v,

+

voor

31

I

+

z,

4J

+ d+ . ,..

y, z, u, _ ., ten gevolge. Blijkens (11) bedraagt

dan de aangroeiing van cp
1 ('dep
'd4>
'dep
'dep
)
P /Z33:+{3iY+7"~+d'd16+··" dh,
zood at

'dep 1 ('d4J
'd4J è)4J è)cp
)
'dlt=P IX'd.v+{33·y+rè)z+dj)u+···
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wordt. Dit is de uitbreiding der formules (3) en (9),
die er als bijzondere gevallen in begrepen zijn.
§ 140. Daar de difIerentiaalquotienten eener functie van
meer dan ééne onafhankelijk vè:anderlijke ook zelf weder
functiën zijn i de partieele afgeleide fmdiën) kunnen zij
op nieuw gedifferentieerd WOrtlell. Men verkrijgt aldus
partieele differentiaalquotienten van hoogere orde.
Hangt (/) van

d(/)

.r,

en V af, dan verkrijgt men door() ,/:

partieel naar .': en uaur V te diflerentieeren,

(d_d P)

en

~
(~~)
(Lx d!l

en

~_.

dx

.7'

~ (d_~)

i) Y

ê

,'I:

'

. (15)

• () CD
c--'dy

eveneens mt

-~ (~~),
dy

iJ!)

. (16)

Men heeft ook voO!' deze differentiaalq uotienten eene dergeliJke vel'eenvoudigde schrijfwijze ingevoerd al~ voor die
flener functie van eene enkele onafhankelijk veranderlijke.
(§ 1'15)_ Men schrijft uI. voor ('15)
39 cp

-

() -.x2 -

voor (16)

()B cp

32 cp
e.n ----

3V d.'I:'

.. -.-.- en
() x () y , () V'A'
Men ziet, hoe hier in den teller is aangewezen, hoe dikwijls de functie gedifferentieerd wordt, terwijl in den noemer is uitgedrukt, naar welke veranderlijke dit achtereenvolgens geschiedt. Overeenkomstig het gebruik, om
het teek en eener bewerking te plaatsen vóór de grootheid , waarop zij wordt toegepast, moet men beginnen
met die differentiatie, waarvan het teeken bet meest aan
de rechterzijde is geschreven. Volgens denzelfden regel

stelt b. v.
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voor, wat men verkrijgt, wanneer de functie cp van x,
y, z eerst drie malen achtereenvolgens naar z, dan één
maal naar y, en eindelijk twee malen naar x wordt gedifferentieerd.
§ 141. De differentiaalquotienten, waarvan hier sprake
is, hebben eene zeer belangrijke eigenschap, deze nl , dat
de volgorde, waarin de differentiaties plaats hebben, zonder
invloed is op de uitkomst.
Laat, om dit te bewijzen, x en y de rechthoekige coördinaten van een punt in een plat vlak zijn en laat cp in
alk punt daarvan eene bepaalde waarde hebben. Zij P
(l'ig. 60) het punt, dat aan de aanvankelijk aan x en y
Fig. 60.
toegekende waarden beantwoordt.
IJ
i
Trek dool' dat punt eene lijn PPI
--pute;rl--- in ue richting der x-as en evenwij-'1 1
dig daaraan, op de onderling geliike
---P1:-.Ï'~ p;1
afstanden .ó. y, eene serie andere ~liji
__.+--=+--i--- ---nen. Laat eV6neens pp", P 1 P t",
- ' - PI P,i 111
Ige
lij ke afstanenz. op de ond
er ing
den .:'lx evenwijdig aan de y-as
loopen en noem de snijpunten. zooo
:r als dat in de figuur is aangewezen.
Verstaat men nu in eenig punt onder a z cp de aangroeiing, die cp verkrijgt, wanneer men van dat punt uit
in de richting der x-as over een afstand A x voortgaat.
eveneens onder ay cp de aangroeiing van cp bij voortgang
in de richting der y-as over een afstand .:'ly, dan hebben
Az cp en Ag cp, even goed als cp zelf, in elk punt der
nguureene bepaalde waarde. Men heeft b. v., als de indices dienen om de waarden in bepaalde punten aan te
wijzen,
(Az 4»p = CPP - CPP , (a!l CP)p , = CPp·" - 4>p '.
Op dezelfde wijze kan mEln ook de waarden vergelijken,
die a z cp of ag cp in verschillende punten hebben. Maakt
men daarbij van dezelfde notatie gtlbruik, dan is .b. v.
(Az.o.z cp)p = (Az 4»p 1 - (.o.z CP)p,
(.o.z A, 4»p= (.o.y4»P. -(A, cp)p,
I

1

•

•

1

I

•

1

1

1

t

18
.'i1
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Wanneer men, het punt P vasthoudende,
o laat naderen, zal klaarblijkelijk
Lim

~a ... CP)p = (~_CP)
~x

ax

Lim
p'

a

x en

(~~~.R = (~
ay

a '!J tot

lP)

~y

p

zijn. Eveneens ziet men gemakkelijk in (verg. § 115), dat
Lim (a ... a ... sIP)p =
a:r:

(~t CP)
~:x2

p

en

wordt.
Beschouwen wij thans
. (a ... a./f CP)p
L1m a .X a Y '
waarvoor men mag schrijven
(a!,IP)P
tl.y

Lim

(aycp)p

J

Ay

-~----''--

x
Om die grenswaarde j.e zoeken late men vooreerst P en
PlOP hunne plaats en doe, door afneming van tl. '!i, P' eu
P l' tot die punten naderen. Dan hebben de beide termen
jn den teller de grenswaarden
tl.

(~~)P.
zood at wij ten slotte

.

(

L lm

0

en

lP)

'iY

(:~)p'

P, -

tl. x

(alP')
'iY

p

te zoeken hebben voor het geval, dat tl..x tot 0, PI tot
P nadert. Derhalve is

.

(az tl.!I IP)p
Llm tl.x tl.y
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Op dezelfde wijze vindt men

.

Llm

(~,1! ~z q,)p
~y ~,r

=

((l2 4> )
.
(ly (lx p

Nu is echter
~z ~y

cp =

lly ~z

cp ,

~aar

toch blijkens hunne definitie beide uitdrukkingen de
beteekenis

CPp ,- CPp' - CPp
1

hebben.

1

+ CPp

DUB moet ook
di cp

. (17)

(l,xdy

zijn.

§ 142, Deze uitkomst geldt ook, wanneer x en JI eene
willekeurige beteekenis hebben, daar men ze toch altijd
in eene hlllpfiguur als de rechthoekige coördinaten van een
punt kan opvatten. Trouwens. deze opvatting werd hier
slechts ter verduidelijking gebezigd, maar de geheele redeneering der vorige § kan gemakkelijk onafhankelijk daarvan gemaakt worden.
Verder kan q, zeer goed. behalve van .r en y, nog van
andere grootheden afhangen, daar deze toch bij de in (17)
voorkomende differentiaties al" standvastig beschouwd moeten worden. Ook kan cp het resultaat zijn van eenige
voorafgaande differentiaties en na de in (17) aangewezene
kunnen nog eenige andere volgen, die dan, op de beide
leden der vergelijking toegepast, natuurlijk dezelfde uitkomst moeten opleveren. Aldus ziet men in, dat ~ wanneer eene functie F van. een willekeurig aantal onafhankelijk veranderlijken aan herhaalde differentiatie wordt
onderworpen, twee onmiddellijk op elkaar volgende differentiaties zonder verandering van het resultaat met elkander
mogen worden verwisseld. Door zulk eene omzetting meermalen toe te passen kan men aan de verschillende differentiaties elke willekeurige volgorde geven; de uitkomst
hangt er slechts van af, hoe menigmaal naar elke veran-
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derlijke gedifferentieerd wordt. Zoo zal b. v.
d' F
dS F
j) z j).x d y i) z i).x = i).xli i) y d zll
zijn.
§ 143. Stenen wij ons, om het in de voorgaande § §
gezegde op te helderen , in de ruimte twee punten P en
P' voor met de rechthoekige coördinaten .x, y, z en .x', y', z'.
Hnn afstand (~ 46)
r = 1/-(x---x-:')""-+""--:-(1-'=--y-;,7n)~-+.......-:c(z-_-~---:-;;"")'J
is dan eene functie der 6 onafhankelijk veranderlijken
, , ,
.x, Yt z,.x, Y, z.

Door de gewone regels voor het differentieeren vindt
men nu
dr

'1

+

i).x = }. V (x _ x'i+ ('y-y'551 (z _- z')2' ~ (x - .'C') =
,
x-x
r

en eveneens
i) r
'Ij - y'
i) r
z - z'
·dY=·...,. 'i)z= r
Deze formules kunnen eenvoudiger worden verkregen, wanneer men de oorspronkelijke vergelijking schrijft in den
vorm
rl! = (x - X')II
(y - y')51 (z _ z')'J.
Laat men hierin x de oneindig kleine aangroeiing d x
ondergaan, en neemt daarbij r met d r toe, dan vindt
men, door gelijkstelling van de aangroeiingen der beide
leden (verg. § 91)
2 '1' d r = 2 (x - .x') d x ,
waaruit voor de verhouding der aangroeiingen de waarde
i)r
volgt, die wij boven voor i) x verkregen. Het verdient

+

+

~r

~r

~r

·t

nog opmerking, dat de waarden van ~.x' ~ y' ~ z me

lt.Ik·

~:-,-.
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anders zijn. dan de cosinussen der hoeken, die de van P'
naar P getrokken lijn met de coördinaatassen vormt. Eene
even eenvoudige beteekenis heeft ook

~ ~,

wanneer h eenige

richting voorstelt, waarin het punt P verplaatst wordt.
Vormt nl. die richting de hoeken IX.. (3, " met de coördinaatassen, dan is volgens de formule (9)
or
x-x
y-y
z-z
",=
cosa+'
cos{3+
COS".
on
r
r
r
".).

I

,

I

maar het tweede lid stelt hier den cosinus van den hoek
voor, dien h met de lijn P'P maakt.
Deze uitkomst kan ook door eene zeer eenvoudige redeneering worden afgeleid. Verplaatst men 111. (Fig. 61) P
I<'ig. 61.
over een oneindig klp.inen afstand
PQ in de richting h, dan gaat de
afstand 'I' in P'Q over. Zijne aangroeiing wordt (met wp-glating
eener grootheid van de tweede orde)
gegeven door PR, wanneer men
QR loodrecht op p'P trekt. Daaruit volgt
Cl r

PR

'Di = P Q= cos RPQ.
Wij merken nog op, dat
Cl r
x' - x
-,=
Cl :r:
'1"

Cl r
'!J' - y Cl 'I'
z' - Z
-=
._=-è) y'
r ' Cl z'
'I'

is en dat deze grootheden dus alleen in het teeken van
d'l' è),. è)r
~ x' d'!J' () z verschillen.

Dit hangt hiermede eamen, dat
bij verplaatsing van beide punten P en p' over denzelfden
afstand en in dezelfde richting, r onveranderd blijft.

§ 144. Men zal wel doen I zich de waarden van : : '
~?i. in het geheugen te prenten, daar men dan gemakkelijk vele andere dift'erentiaalquotienten, die vaak voorkomen, kan adeiden, daarbij van de regels van § § 82 en

, ,,,,
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85 gebruik. makende.

Zoo is b. v.

!';, = 33x(X x) =~.

333

1

x-.x' 31'

=;31l l'

/1: -

l'

3 y'J = ;: -

X(~) =

+ (x -

x') 33

(x-x')11
3x=;:- 1'3 ,

ri

1

(y - y')2

3' l'

-----;:i--,

j)

1

.v')

(z - z')1

1

Z2 = ; -

r

S

Voorts vindt men

3~

;x =33y (V-;.v)= _ ~r ;s-x~ ~; =_ (x-x'~(y-Y')

311 l'
en dezelfde waarde vindt men voor ~ x a-ij' overeenkomstig
de in (17) uitgedrukte stelling.
Evenals l' zelf zal ook elke functie F (1') daarvan van
x, y, z, x', y', z' afhangen en naar deze grootheden gedifferentieerd kunnen worden. Men vindt door den regel
van § 85,
3
j) l'
x - x'
i) x [F (1')] = F' (1') '3 x = F' (1')
l'
'
B

3

i)

c),xi [F (1')] = () Z
= !'~ (1')

+ (z -

l'

= F' (r)
r

3'
()x()y

+ (z _

r

[

,F' (r)J
(x-z). -1'-

x')lI ~
d1'

,v')'

[F' r(r )] =

{F" (r) _

F' (r) I

ril

1'3

[F (,,)] -_ (x-z') (y -y ') II Fit •(1')
l'

Zoo is b. v.

=

1'

F' (r)}

---3-'
l'

3[1J = - z-:rl
.,.s'

3x;;

~[~J

()ufJ

r

. _.!1'3 +3 (z-z')'
r"
,- ,'«'"'
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j)2
j).x j) y

[~J

=

3 (.x -

199

,v'\ ~y - y').
'1'"

'I'

§ 145. Om een voorbeeld te hebben van de toepassing
van formules als de bovenstaande op physische vraagstukken stellen wij ons in eenig punt P met de coördinaten
x, y, z eene hoeveelheid noordmagnetisme = '" voor. Bevindt zich dan in een tweede punt P', met de coördinaten
.1/, y', z', op een afstand 'I' van P, eene eenheid van noordmagnetisme, dan ondervindt die eene afstooting

= r~

en

wanneer deze in de richtingen der coördinaatassen ontbonden wordt is de component evenwijdig aan de iv-as,
• (18)
Wanneer P' wordt vastgehouden is deze grootheid nog eene
functie van {IJ, y, z. Differentiatie naar die verandel'lijken
komt hierop neer. dat men onderzoekt, hoe de werking op
p' verandert, wanneer P verplaatst wordt.
Laat thans P in de richting h over een zeer kleinen
afstand 1 naar het punt Q worden verschoven, en denken
wij ons in Q de hoeveelheid '" noord magnetisme , in het
oorspronkelijke punt eene even groote hoeveelheid zuidmagnetisme, zoodat er een kleine magneet ontstaat met
P en Q tot polen. De werking op P' in de richting der
.x-as is dan dp- som der krachten, in dip. richting door P
en Q uitgeoefend, of, zooals lllen ook kan zeggen, de
werking van het noordmagnetisme in Q, verminderd met
die van eene gelijke hoeveelheid noordmagnetisme in P.
Zij is dus de aangroeiing. die (18) ondergaat bij den overgang van P naar Q (verg. § 95) en kan, wanneer l zeer
klein is, worden voorgesteld door
"j)

'" 1"j) h

[.x' -X]
'1'3

,

of, wanneer h de [hoeken "', (3, ,.. met de assen vormt,
door
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f.t

X] +
r'
{' () [X' -,.3 X] + COS /3 i}i}y [,'IJ' -+ COS" i}i}z CX'-;; X]: = IJ. I {_ CO;SIZ +

I cos rx- i} .r

+ 3 x' -;: te [(x' -

x) cos ~

+ 0' -y) cos /3 + (z' -

z) cos ,,]

J.

Op dezelfde wijze kan men ook gemakkelijk de kracht bepalen, die in de richting der y- of z-ae op P' werkt.
§ 146. De stelling, die wij in § 141 bewezen, geeft
nog tot de volgende opmerking aanleiding. Wanneer X
en Y beide functiën zijn van de onafhankelijk veranderlijken .'IJ en y zal het in het algemeen niet mogelijk zijn
eene functie cp daarvan aan te geven, die, partieel naar
:r; eH y gedifferentieerd, X en Y oplevert.
Immers, zal
X=i}4) en y=i}qJ .
i},x
i}y

ZlJn, dan moet men blijkens (17) hebben
i}X
i)y
= -i) x '

3y

. (19)

.

•

• (20)

aan welke voorwaarde door willekeurige funetiën X en Y
niet voldaan wordt.

Is b. v.
dan is
i)X
-=2y
i)y

i}y
-=y

'i}x

en het is dus onmogelijk door eenige functie 4) aan (19)
te voldoen.
Heeft men daarentegen
X = 3 ,vII y. Y = ,v3 •
dan is aan (20) voldaan, en werkelijk beeft men thans
slechts
cp =,v3 Y
te stellen. om X en Y in den vorm (19) te kunnen
sebrij ven.
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Op dezelfde wijze moet men het bij drie functiën X,
Y, Z van drie onafhankelijk veranderlijken x, y, z als
eene bijzondere eigenschap beschouwen, wanneer zij als de
partieele difierentiaslquotienten naar x, y, z van eene
zelfde grootheid cp kunnen worden opgevat. In het' algemeen toch zullen X, Y, Z niet voldoen aan de vergelijkingen

die uit
. (21)
zouden volgen.
§ 147. Wanneer een stoffelijk punt P aan de werking
van één of meer andere onderworpen is zullen in het algemeen de richting en de grootte van de kracht, die er
op werken, van de plaats van P afhangen en de componenten X, Y, Z dier kracht in de richtingen van drie
onderling loodrechte coördinaatassen zullen functiën zijn
van de coördinaten ,r;, y, z van het punt.
Indien nu de krachten, die op P werken, alle aantrekkingen of afstootingen zijn, die volgens de eene of de
andere wet van den afstand der werkende punten tot P
afhangen, beûtten X, Y, Z de boven besproken en in
(21) uitgedrukte bijzondere eigenschap.
Laat vooreerst een enkel punt P' met de coördinaten
:r', y', z' P afstooten met eene kracht 1 (1'), (1' = P'P) ,
dan is
,
,
,
x-x
y-y
z-z
X- l' 1(1'), Y= 7' 1(1'), Z= l' 1(1')·
Heeft nu 1(1') een eenvoudigen vorm, dan kan lDen gemakkelijk eene andere functie ]' (1') aangeven, die, naar l'
gedifferentieerd, f(,.) oplevert j voor
b. v. F (,.)

=-

r1 of -} ,.2.

1 (1') =

1

2

'T'

of

l'

wordt

Het zal ons later blijken, dat
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men ook bij meer ingewikkelden vorm van l (1') de functie
F (1') kan bepalen. Nemen wij thans aan. dat, welke gedaante l (1') ook heb be , de functie F (1') altijd bestaat.
Uit het in § 144 gezegde volgt dan onmiddellijk, dat
men slechts
qJ = F (1')
behoeft te stellen, om de krachtcomponenten in den vorm
(21) te verkrijgen.
Wanneer niet een enkel punt op P werkt, maar een
aantal punten PI" P,', enz., alle met afstootende of aantrekkende krachten, die van den afstand afhangen, dan
gelden dergelijke beschouwingen. Laat de coördinaten der
werkende punten x}', YI', ZI'; xs', Ys', zIJ" enz., hunne
afstanden tot P 1'., 1'117 enz. zijn, en laat fl (rl)' fs (ri)'
enz. de afstootingen voorstellen, die zij op Puitoefenen
(aantrekkingen kunnen als negatieve afstootingen behandeld
worden). Dan vindt men onmiddellijk voor de krachtcomponenten
,
,
.IJ ,rl '
x - x.
X=
. h (rl)
lIJ (1',)
1'1
ra

Y -Y}

+

,

.

Y = ---,-/1
1}
,
Z ZI

Z=

r}

+ ....

,

Y-Yi
(1'\)+
ls (1'.)
rs
-'
'" - Z. '

II (rl) + -

ri

+ ....
JI h) + ....

Wij hebben hier verschillende functieteekens l1' J's, enz.
gebezigd. daar het mogelijk is, dat PI" p.', enz. volgens
verschtllende wetten op P werken, Welke beteekenis echter
die teekens mogen hebben, er zullen altijd andere functiën
van 1'1' 1'., .,. bestaan, die wanneer zij naar deze grootheden gedifferentieerd worden, II (r.), la hl, .. " opleveren. Wij noemen deze functiën Ft (1',), F, (r,), , .. en
stellen
qJ = Fl (rl) F, (1'.)
welke grootheid natuurlijk van de coördinaten :e, y, z van
P zal afhangen. Uit den regel, dat het difIerentiaalquo-

+

+ .....

tient eener som de som is van de differentiaalquotienten
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der termen, volgt dan, dat ook nu weer de krachtcomponenten door (21) kunnen worden voorgesteld. Men heeft
daardoor het voordeel, dat men, om de werking van een
systeem op P, bij allerlei standen van dit laatste punt,
te bepalen, niet drie functiën (X, Y, Z) van de coördinaten
:IJ, y, z behoeft te berekenen, maar slechts eene enkele,
nl. cp. Deze functie speelt dan ook als krachtfunctie (in
de leer van de electriciteit en het magnetisme als potentiaalfunctie) eene bP.1angrijke rol.
Gemakkelijk ziet men overigens in. dat niet alleen
~cp è)cp è)'P d k h
11
... d . h
i) :c' è) y' è) z
e rac tcomponenten zu en zIJn 1ll e rlC tingen der' coördinaatassen, maar dat evenzeer

~

f

de pro-

jectie der kracht op eene willekeurige richting lt zal voorstellen. (Verg. § 132).
§ 148. Het duidelijkste beeld verkrijgt men echter van
de wijze, waarop de kracht van punt tot punt verandert,
wanneer men zich door die punten in de ruimte, waar cp
eene zelfde waarde C heeft, een oppervlak gebracht denkt.
De vergelijking daarvan is dan

'P=C

en door hierin aan C achtereenvolgens verschillende waarden te geven verkrijgt men eene geheele reeks van dergelijke oppervlakken, de zoogenaamde evenwichtsoppervlakken.
Uit de beschouwingen van § 132 volgt nu onmiddellijk,
dat de kracht in eenig punt P loodrecht staat op het oppervlak, door dat punt gebracht. Beweegt zich een punt
door de ruimte loodrecht op al de evenwichtsoppervlakken,
die het ontmoet, dan beschrijft het eene lijn, die overal
de richting der kracht aangeeft, eene krachtlijn.
Het eenvoudigste geval, waarin eene krachtfunctie bestaat, is dat van de zwaartekracht. Heeft het punt P de
eenheid van massa en stelt fJ de versnelling del' zwaartekracht voor, Jan is, als de z-as verticaal naar beneden
wordt gekozen, welke waarde de coördinaten :IJ, y, z ook
hebben,

x=o,

Y =0, Z =fJ.
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De kraehtfunctie is dan

([.>=gz,
en de evenwichtsoppervlakken, die door de vergelijking
gz=O
worden voorgesteld, zijn horizontale platte vlakken.
Werkt, behalve de zwaartekracht nog eene kracht op
het punt, die gericht is volgens het verlengde der loodlijn, op de z-aB neergelaten en evenredig aan de lengte
dier loodlijn 1), dan is
X=px, Y=py, Z=g.
waarbij p eene constante is. Men heeft dan
cp = t P (xl!
y2) 9 ;:
en de evenwichtsoppervlakken, die door
tp(Xll+y2)+gz=C
worden voorgesteld, zijn omwentelingsparaholoides (§ 52).
Wordt eindelijk P door een enkel vast punt p' afge-

,

+ +

L

,

c

stooten wet eene kracht = ;2' dan is, als P' in den oorsprong der coördinaten geplaatst is.
x
Y
Z
X = c. r 3 ' Y = c. ra' Z = c. r~
en
c

([.>=

--;0'

De evenwichtsoppervlakken zijn bollen met P' tot. middelpunt.
§ 149. Evenals wij in § 140 eene functie herhaaldelijk
naar de onafhankelijk veranderlijken differentieerden, kan
men ook verschillende differentiaties naar eene bepaalde
richting h (§ § 126, 131, 139) op elkander doen volgen;
immers :

~

is eene functie van de onafhankelijk verander-

1) Zulk eene kracht is de centrifugaalkracht • die men heeft in te voeren, wanneer het stelsel, waartoe het punt P behoort, eene wentelillg heeft
om de ,:·as .

..

,
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lijken en kan 1 als elke andere functie, naar h worden gedifferentieerd. Men verkrijgt voor deze hoogere differentiaalquotienten eene geschikte notatie, wanneer men voor
de vergelijking (3) schrijft
3$
(
3
3h=
cos S- () .~

+ sm. S- ()3Y )

cp ,

waarbij het tussehen de haakjes geplaatste het teek en is
voor de bewerking, die men op cp moet toepassen. en
wanneer men verder overeenkomt 1 om, wanneer eene bewerking moet herhaald worden, dit door een aanwijzer, bij
het teeken ervan geplaatst, uit te drukken. Dan wordt nl.

~~p
=
() lt
j

(cos 8-

iP cp = ( cos S()1!3

\

,~ + sin S- __3~)II
y
'+'
t1\

3x

1

_~ + sin S- ~)3 /1\ enz.
3.'1

3.1:

,+"

Op overeenkomstige wijze heeft men dan in het geval vlln
§ 131

3' $ (cos3
()
i) )11
x i) .r + cos i3 3y + cos,.. 3 z
cp •

i) hB=

enz.

en in dat van § 139
'()11

cp

1(3
'() () () )l!
x '() x + i3 () y +,.. () z + ~ () u + ... cp, enz.

'() h'J = piJ

Men kan intusschen de bovenstaande vormen verder uitwerken. Past men op
a()$ +i3i)$
().~

nogmaals de door

(a

()()x

()y

+ i3 ()i}y)

aangewezen bewerking

toe, dan verkrijgt men, daar a en {3 als standvastigen
beschouwd moeten worden,

3
cp ,
(3
cp
j)l! CP)
i3
aj)xs+i3j)x()y)+13 lXj)yj)X+ j),!/, =
j)1I

a(

cp

=

2

2

j)S (j)
j)I cp
j)l! cp
S1
all j) .~ + 2 IX i3 j) x j) y + i3 'i!r'
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(
i)3

=

( 1%1

~

,x'

+3

1%

~+ 13 i)y
~)3 ep=

i),x

33

1%2

13 ~X2 i) y

+3

1%

i)3

13 ~-.ri) y2
2

+ 13

3

i)l )
~ yl

CP.

enz.
De lezer zal hierin gemakkelijk een met Newton's binomiaalformule overeenkomstigen regel ontdekken en verder
inzien, dat die ook tot het geval van een willekeurig
aantal onafhankelijk veranderlijken kan worden uitgebreid.
§ 150. Functiën van twee of meer onafhankelijk ver·
anderlijken kunnen, e-ven als die van slechts ééne veranderlijke, maxima of m inim3 vertoonen. Hebben wij vooreerst met eene grootheid ep te doen, die (§ 124) van de
coördinaten ,x en y in een plat vlak afhangt. dan is het
mogelijk dat een bepaald punt P (met de coördinaten a
en b) de eigenaardigheid bezit, dat, wanneer men in eenige
richting door dat punt been gaat, eene stijging van cp in
eene daling overgaat, of omgekeerd, dus cp een maximum
of een minimum wordt. Daarbij kan die omstandigbeid
zich voor alle richtingen voordoen, of slechts voor enkele;
in bet eerste geval zal somtijds cp met betrekking tot elke
ricbting een maximum zijn, soms voor alle richtingen een
minimum, somtijds ook ten opzichte van eenige een
maximum, ten opzichte van andere een minimum.
Bij het wiskundig onderzoek heeft men op de differen·
tiaalquotienten te letten. Zal, voor elke richting lt, ep een
maximum of een minimum worden, dan moet in P steeds

(§ 98) :

~=

0 zijn; daartoe is blijkens de formule (3)

Doodig en voldoende, dat voor ,x = a en y = b

dep =0
d.x
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Om te hes1issen, of men werkelijk met een maximum,
of een minimum te doen heeft. moet nu echter nog worden uitgemaakt, of, wanneer men in eenige richting h
door P heen gaat, :

~

van teeken verwisselt en in wel-

ken ûn dat plaats heeft. Zijn, voor x = a en y = b,
en

i)! 4 > .

~

negatIef en heeft

i)2
i)

cp

ar

i)1 4>
i)

zoodanige waarde, dat
"y
,'IJ
Y
voor eIken hoek .9- ook
i)2 4>
"i)1 C P .
"i)2 cp
• "i)2 .J)
"i) hè = eosl! .9- ~ .r2
2 sm 5' cos .9- "i) x "i) Y
sml .9- "i) yfl
i)

+

+

negatief is, dan is (§ 123) 4> met betrekking tot alle richtingen een maximum. Een minimum is cp, wanneer steeds
i)24>
't' f '
E'm delOOk
"i)1I4>
•
j} lt pOSl Ie IS.
IJ , wanneer "i) h'i. voor sommIge
B

richtingen positief. voor andere negatief is, zal men de
waarde van 4> met betrekking tot de eerste een minimum.
met betrekking tot de laatste richtingen een maximum
kunnen noemen. Beschouwt men q:; als de derde coördinaat
van een punt in de ruimte en stelt men het verloop van
de functie door een oppervlak voor, dan zal dit in het
laatstvermelde geval in de nabijheid van het punt. waarvoor x = a. en y = b is. een vorm hebben, die aan dien
van ean zadel doet denken.
~
§ 151. Zal eene functie 4> van een willekeurig aantal
onafhankelijk veranderlijken x, y, z, u. . .. voor een bepaald stel waarden ,'lJI , y" ZI, uI' . . . daarvan een maximum of een minimum worden, dan kan men aldus redeneeren. Vooreerst moet, wanneer de overige veranderJijken
de vaststaande waarden lil, Zl' UI' ••• hebben, bij variatie
van lIJ voor lIJ = IIJI de functie een maximum of minimum
"
E venzoo moet voor lIJ = .1)1 ,
word en, dus èèq:;lIJ = 0ZIJn.
Y=Yl! enz. ook

!~=o, !~=o,

•
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moet evenzeer een maximum of een IDlmIDum zijn met
betrekking tot de onmiddellijk voorafgaande en volgende
waarden voor het geval, dat men de onafhankelijk veranderlijken op eenige andere wijze laat varieeren. dus (§ 139)
in eene willekeurige richting h het stel waarden ·l'l' YI' =1'
UI' '"
laat passeeren. Derhalve moet voor elke richting
dj) = 0 zlJn,
..
00k ~'lt
wat cch ter, ten gevo'1 ge van de f01'mule (14) een gevolg is van de reeds gevonden voorwaarden

t.,,

L'è.1:E = 0 'i)y="
dep
0

dep

a~=

0

,enz.

• 1'1'>_)

\-

Ook bier levert echter bet verdwijnen van al deze diffel'elltiaalquotien ten nog geen voldoenden grond op, om tot het
bet>taan van een maximum of minimum te besluiten. Daartoe is noodig, dat, wanneer de verauderlijken in eenige
.

è 'P

.

nchtmg lt de waarden Xl' Yl' Zl' Ui' ••. passaeren, è ft
van teeken verwisselt, betgeen bet geval zal zijn, wanneer

~2~

van 0 verschillend is.

Heeft voor elke richting h

i)ll ep
3hi bet negatieve teeken , dan beeft men met een absoluut

maximum te doen, d. w. z. dan zal bij elke afwijking van
de waarden XI' YI' ZI' UI' •••• , op welke wijze ook, de
functie afnemen. Omgekeerd zal uit het positieve teeken
van

:11~,

wanneer dat voor elke richting lt voorkomt, tot

het bestaan van een minimum kunnen geconcludeerd worden. Ook is het mogelijk, dat ep in sommige opzichten
een maximum, in andere een minimum is. Wegens den
ingewikkeld en vorm, dien bij een eenigszins groot aantal
onafhankelijk veranderlijken

rl~

heeft (§ 149), kan intus-

schen bet wiskundig onderzoek moeilijk worden.
Soms echter kan men uit den aard der beschouwde
functie (rnmiddellijk het bestaan van een maximum of mi-

•
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nimum voorspellen. Wanneer dan bovendien aan de vergelijkingen (22) slechts door een enkel stel waarden der
onafhankelijk veranderlijken voldaan wordt, is men zonder
verder onderzoek zeker, dat deze waarden aan het maximum of minimum beantwoorden.
§ 152. Deze vereenvoudigende omstandigheid doet zich
juist voor in het voor de praktijk 't meest belangrijke geval, wanneer men nl. de waarden van eenige on bekenden
door de zoogenaamde methode der kleinste guadraten bepaalt.
Bij het verriehten eener meting begaat men, deels door
de onvolkomenheid der zintuigen en der instrumenten,
deels door storende invloeden van allerlei aard, steeds
fouten, waarvan wij zullen aannemen, dat zij nu eens in
de eene, dan eens, en wel in gelijke mate in de andere
richting optreden. Ten einde de uitkomsten zooveel mogelijk onafltankelijk te maken van deze fouten neemt men
zijne toevlucht tot eene lterltaling der metingen. Wordt
aldus eene zelfde grootheid meer dan eens bepaald, dan
is het gemiddelde der resultaten (cl. i. de som, gedeeld
door het aantal ervan) de meest wallrschijnlij.ke waarde dier
grootheid.
Nr komen echter meer ingewikkelde gevallen voor. Het
kan zijn, dat men niet eene enkele. maar meerdere grootheden te bepalen heeft, en dat men die niet rechtstreeks
meet, maar ze door berekening moet afleiden uit de waarden, die men voor andere grootheden vindt.
Men weet b. v., dat de lengte l van eene staaf volgens
de formule
l=p+gt,
waarin p en q constanten zijn, van de temperatuur t afhangt. Wil men nu de grootheden p en q voor de staaf
bepalen, dan zal men, met het oog op de fouten, hare
lengte bij meer dan twee verschillende temperaturen, stel
bij detemperaturèn tI' t ll , t a , enz. bepalen. Verkrijgt men
daarbij de uitkomsten 11 , lll' l3' enz., dan heeft men ter
bepaling van p en q een even groot aantal vergelijkin-

gen, nJ.
14
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I

p + q t} = tI'
p + q t 2 = I" (
p + q t 3 = 13 , 1

enz.
'Varen alle metingen volkomen nauwkeurig, dan zou UIen,
welk tweet~l men ook uit deze vergelijkingen koos, altijd
voor p en q dezelfde waarden vinden. In werkelijkbeid is
dat niet bet geval en zal het dan ook niet mogelijk zijn,
waarden van p en q aan te wijzen, die aan alle vergelijkingen volkomen voldoen. De vraag rijst nu, welke waarden voor p en q als de meest waarscbijnlijke uit het stel
vergelij kingen volgen.
Worden zekere waarden voor p en q aangenomen, en
berekent men daarmede de lengte der staaf bij de verschillende temperaturen, dan zal de berekende lengte van
de waargenomene verschillen. De afwijkingen bedragen

+

+

p
q tI - tI' P q t, - lIJ' anz.
en zijn klaarblijkelijk functiën van de voor p en q gekozen grootheden. Uit beschouwingen over de waarschijnlijkheid van het voorkomen van grootere en kleinere fouten
heeft men nu afgeleid, dat die waarden van p en q de
meest waarschijnlijke zijn, voor welke de som der tweede
machten van de bedoelde afwijkingen, de grootheid
S = (p q tI - 11)11 (p q lIJ - 1'/,)2 enz. ,
of
s = ~ (p q t - 1)2
zoo klein mogelijk wordt. Dat werkelijk voor die som
een minimum moet bestaan is duidelijk. Want neemt
men achtereenvolgens voor p en q verschillende waarden
aan, dan wordt voor S steeds eene positieve uitkomst verkregen en van eene rij van positieve getallen moet altijd
één het kleinste zijn.
'Zooals wij opmerkten werd de gegeven regel ter bepaling van p en q afgeleid uit de waarschijnlijkheidsrekening. Zonder echter in beschouwingen daarover te treden
kan men hem beschouwen als een geschikt praktisch

+

+ +

+
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voorschrift, om een stel waarden van p en q op te sporen, die zich aan al de metingen nauw aansluiten. Men
zou, om zulke waarden te verkrijgen, ook de vergelijkingen (23) op verschillende wijzen twee aan twee kunnen
combineeren en van de aldus voor p en voor q gevonden
uitkomsten het gemiddelde kunnen nemen. Wanneer men
echter aan elke der vergelijkingen (23) een gelijken invloed wil toekennen, zou men op cleze wijze tot zeer omslachtige berekeningen geleid worden. Veel gemakkelijker
in de toepassing is het boven gegeven voorschrift, dat S
tot een minimum gemaakt moet worden. Men ziet onmiddellijk in, dat de som van de tweede machten der afwijkingen alleen dan klein kan worden, wanneer dit met die grootheden zelf, hetzij ze positief of negatief ziju, het geval is.
Men merke op, dat eene kleine waarde VOor de (algebraïsche)
som der eerste machten van de afwijkingen geen waarborg
zou opleveren voor het klein zijn dier afwijkingen zelve,
daar toch zeer groote positieve en zeer groote negatieve
grootheden zeer goed eene kleine som kunnen hebben.
§ 153. Om nu de waard.en van p en q te vinden, waarvoor S een minimum wordt, hebben wij (§ 151) de beide
vergelijkingen
3S '
3S
- = 0 --=0
3p
'3q
,
die den vorm
(p
q tI -iJ)
(p
q t2 - / 2)
enz. = 0
en
tI (p
q tI - [I) t~ (p q t2 -l2) enz. = 0,
of. wanneer n het aantal metingen is, de gedaante

+
+

+ +
+ +

+
+

pn+q~t -~l=O,
p~t+q~t2-~lt=O

aannemen. Dit zijn lineaire vergelijkingen met geheel. bekende coëfficienten, zoodat de oplossing van p en q geen~r1ei moeilijkheden oplevert. Overeenkomstig de opmerkmg. aan het einde van § 151 gemaakt, is men zonder
verder onderzoek zeker, dat de voor p en q gevonden
waarden aan het minimum van S beantwoorden.
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W oràt het voorschrift der vorige § toegepast, wanneer
eene enkele grootheid meermalen is gemeten, en bepaalt
men dus hare waarde zoo, dat de som van de quadraten
der afwijkingen een minimum wordt. dan komt men tot
de gewone gemiddelde waarde terug. (Verg. § 100).
§ 154. De methode der kleinste quadraten kan ook bij
meer dan twee onbekende grootheden worden toegepast.
Stel, dat men, ten einde p, q, r, 8, . .• te bepalen,
eenige andere grootheden heef1. gemeten, die op hekende
wijze en wel lineair daarvan afhangen. Laat eene eerste
grootheid, waarvoor men de waarde II heeft gevonden,
met de onbekenden samenhangen door de vergelijking
I} =
P
q
l'
waarin .xl'
"1' dl, ... bekende coëfficienten zijn. Laat
eveneens de uitkomsten 12 , IJ' enz. van anJere metingen
met p, q, r, 8, . " verbonden zijn door de betrekkingen
lil = ai P
q
r
d,
13 = aaP !Ss q
r
d
enz.
en nemen wij aan, dat het aantal der aldus verkregen
vergelijkingen grooter is dan dat der onbekenden. De
waarschijnlijkste waarden dezer laatsten worden dan weder
gevonden door den regel, dat de som van de quadraten
der afwijkingen
{31 q
r
dl
-ldl
S = (.x1P
(<<sP
q
T
dil
enz.
een minimum moet worden. De hiertoe noodige condities
"S
"S
i)S
i)S
i) P = 0, 3 q = 0, () T = 0, i) 8 = 0, enz.

/:tI + (3I + ", + )] 8+ ..... ,
{31'
+ {3i + "2 + 8+ ... .
+ +"3 + 38+ .... ,

+

+"1 + 8+ ....
+
+ (31l +'" + 8+ .... -. l,:1 +
+

j

geven ter bepaling van de onbekenden een gelijk aantal
vergelijkingen van den eersten graad.
De uiteengezette methode kan dienst doen in al die gevallen, waar men de uitkomsten eener serie van metingen
wil voorstellen door eene empirische formule van vooraf
aangenomen vorm. wa.arin slechts eenige voorloopig onbekende constanten lineair voorkomen. Heeft men b. v. voor
eenige lichtstralen vnn verschillende golflengte }.. den bre-
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kingsindex n bepaald, en wil men de betrekking tusschen
die grootheden uitdrukken door de formule
n

=

A

B

C

).ll

).4'

+ +

dan zal men, ten einde de aansluiting aan de metingen

zoo goed mogelijk te maken, A. B, C zoo bepalen, dat
de som der quadraten van de verschillen tUBschen de waargenomen en de door de formule berekende brekingsindices
zoo klein mogelijk wordt.
§ 155. Ook wanneer de vergelijkingen, waartoe men
geraakt, niet lineair zijn, kan de methode worden toegepast. Heeft men eenige grootheden gemeten, die op de
bekende en door F 1 (p, q, 1', ., •. ), F, (p, q. r, ... ),
enz. voorgestelde wijze van de onbekenden p, 'l, r, .. ,
afhangen, en heeft men daarbij de waarden ll' ii' enz.
gevonden, dan heeft men de vergelijkingen
F1(p, q, r, ... )=i}7 Fi(p, 'l, r, ... )=l" enz.
en men zal p. q, r, . .• weer zoo bepalen, dat de som S
van de quadraten der grootheden
F 1 (p, 'l, r, ... ) - t}, Fi (p, 'l, r, ... ) - ti' enz.
een minimum wordt. In
()S

() p =

()S
()S
0, (l 'l = 0, () r

= 0, enz.

heeft men daartoe het vereischte aantal vergelijkingen,
maar de oplossing ervan kan moeilijk worden.
Door een eenvoudigen kunstgreep kan men echter altijd
het vraagstuk tot lineaire vergelijkingen reduceeren. Daartoe zoeke men eerst langs den eenen of den anderen weg
een stel benaderde waarden Po' 'lo, ru, .' • voor de onbekenden, zoodat nog slechts de kleine correcties p', 'l', r', ....
bepaald behoeven te worden, die men daaraan moet toevoegen, om de ware waarden te verkrijgen (verg. § 97).
Nu heen men, als de correcties zeer klein zijn, volgens § 134,
Fdp, 'l, r, ••. )=Fdpo, 'lo, r o , .... )+
()F1 ·, ()F 1 • ()F 1 ,
"3p P
?Iq q +~r

+

+

+ ..... ,

. " .. ~ ..
'
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waar de eerste term geheel bekend is, evenals de coëfficienten van p', q', r', .... , daar men de waarde der af·
geleide functiën ook voor P = Pû' '1 = qo , •••• moet nemen.
De vergelijking
Fl (p, '1, T, ••• )=1.
geeft derhal ve

èF1 '
èP P

èF
+oF.,
-iq q + è r r + .... =
1

I

ti -

~

F 1 (Po,

'10' T ó , . . . .)

en evenzoo geeft ook elke andere meting tot eene lineaire
vergelijking in p', q', r', ...• aanleiding. Aan de bepaling
dezer correcties naar de methode der kleinste quadraten
staat dan niets meer in den weg.
Volgens de hier aangegeven handelwijze worden b. v. de
voorloopig bepaalde elementen eener planeten- of kometenloopbaan zoodanig verbeterd, dat men eene zoo nauw
mogelijke aansluiting aan alla beschikbare plaatilbepalingen
van het hemellichaam verkrijgt.
Eene laatste opmerking over de methode der kleinste
quadraten zij nog, dat men somtijds grond heeft, onder
een zeker aantal waarnemingen enkele meer vertrouwbaar
te achten dan de overigen. Men kan dit in rekening brengen, door te handelen, alsof deze waarnemingen, die men
voor bijzonder goed gelukt houdt, niet eens I maar twee
of meer malen en wel met hetzelfde resultaat, verricht
waren. Wilde men b. v. in het vraagstuk van § 152 aan
de eerste meting een tweemaal zoo groot gewicht toekennen
als aan de anderen, dan zou men P en q zoo bepalen, dat
2 (p
q ti - ll)S
(p
q tJ - 1'J)i
een minimum wordt. Werkelijk legt dan die eerste meting meer gewicht in de schaal dan de overigen.
§ 156. Wij besluiten dit hoofdstuk door te doen zien,
hoe de partieele differentiaalquotienten bij het differentieeren
eener functie van dienst kunnen zijn.
In § 85 leerden wij een regel kennen, om eene grootheid te differentieeren , die niet rechtstreeks, maar door
tusschenkomst eener andere van de onafhankelijk verander-

+

+ +
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lijke afhangt. Laat thans y afhangen van twee of meer
grootheden 'U, v, ... 1 die alle functiën van .1) z~in. Neemt
dan deze laatste veranderlijke toe met d.r: en ondergaan
dien ten gevolge u. v, . .. de aangroeiingen d ft, d t· , •.. ,
dan is volgens § 134 de aangroeiing van y
(}y

(}y

dy=(}u du+(}v dv + .... ,
waaruit na ueeling door d.'I: volgt
d

y

d 1~

() 11

d .r = ~ u d.r

+~Y d +
t'

() v d .'1:

•

. (24)

In het tweede lid komen hier vooreerst de gewone difl'ed u d t~
rentiaalquotienten -d ' d ,... voor, ten tweede de difl'e,,1':

rentiaalquotienten

'.V

~!, ~ ~, .. " bij

welker afleiding u,

t', ..•

als de onafhankelijk veranderlijken moeten beschouwd worden, en die dan ook eerst als functiën van u, v, . .. verkregen worden. Men kan ze echter in ot' uitdrukken en
kan bij de toepassing van (24) dan ook

~~

onmi.ddellijk

als eene functie van x neerschrijven.
De hier gevonden regel omvat als bijzondere gevallen
die van § 82. Uit
y = U tI
volgt nl.

en uit

u
y=-

v

(}y
() u

1

(}y

= ;;-, () =
'I)

. u
- vi'

waardoor men tot de formules (8) en (10) der genoemde

§ terugkomt.
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Als een ander voorbeeld kan de functie
y=uv
dienen. Hier is

~y =vuv -

1

du

'

dy
-=uvlu

dv

'

zoodat
dy
-d'--:=

1J

uv -

w

wordt.

du
d.1:

l .-

+

UV

dv
I u d:r

Zoo is b. v.
d

-t
( x (x-r) =

.t'X

(1

+ l.r).

Het verdient nog opmerking, dat, wanneer u, v, •. , en
dus ook y behalve van .1: nog van andere veranderlijken
x', ... afhangen, de formule (24) onveranderd moet gelden, wanneer slechts de laatstgenoemde grootheden als
standvastig beilchouwd worden. Om dit uit te drukken
schrijft men dan liever
3!fdt~ .
..... - . '.. + i}v
... +
dX . . . . .

3y
3y3u
dx-i}u 3x

§ 157. Wanneer in de ruimte twee lijnen S en S' (Fig. 62)
zijn gegeven kan men op elke daarvan de plaats van een punt bepalen
door den langs de lijn in eene bepaalde richting gemeten afstand tot
een vast punt. Laat P en P' de
beide punten, A en A' de vaste
pnnten, 8 en 8' de bedoelde afstanden zijn. Voert IDen eeu drieassig
coördinatenstelsel in, dan zijn de
coördinaten .v, y, z van P functiën
van 8, de coördinaten x', y', z' van P' functiën van 8' en
de afstand PP' = r, die rechtstreeks met x, y, z, x', y', z'
samenhangt, hangt indirect af van 8 en 8', Daaruit volgt
3r
()r da:
3r dy
3r dz
• (25)
ds-()a:ds
3yds
()zds
J<'ig. 62.

---- -+- -+--
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Blijkens § 143 zijn echter

i)r

(}r

1)'1'

~I ~

217

~

de cosinussen
"y "Z
der hoeken, die de van P' naar P getrokken lijn met de
d.l: dy dz
coördinaatassen vormt. Evenzoo stellen (§ n) d s' d s' Ct s
de cosinussen van de hoeken voor,' die een element der
lijn S, bij P gelegen, met de assen maakt. Derhalve is
".l:

I

; j

(§ 47)
(}r

as =

cos ~,

t
i

wanneer ~ den hoek voorstelt I dien het genoemde element
met p'P vormt. Evenzoo is
ar
as'= cos$',
als :1' de hoek is, dien de verbindingslijn, in tegengestelde
richting genomen, als zoo even, lllet een element van S'
bij het punt P' maakt. De beide vergelijkingen zijn overigens niet anders dan uitdrukkingen van het reeds in
§ 143 gevondene.

all r

Om ook () 8
ar
(}8=

() 8;

te bepalen schrijve men voor (25)

tIJ - .l:' d tIJ +,1J - Jl dy
r
ds
r
ds

+z-

z' d::
r
ds

d.r. dy dz
ell houde in het oog, dat .1~ I Y, z,
d s' d 8 onafhankelijk van s' zijn, maar dat tIJ', y', z' en door tusschenkomst daarvan ook r van die grootheid afhangen. Men
vindt dan
(}lI r
1 (d tIJ d tIJ'
dy d y'
dz d
~ s i) 8' - f. d 8 d 8' d8 d 8' d s d 8' -

a:s'

+

-

dtIJ
.
[ (.l'1 _. tJ;') d 8

= _ ~
'I'

+

dy
y') d 8

+ (y -

+ (z -

Z')

,dz]1a1'
z) d 8 • 1l () 8' =

Cdd tIJ dd tIJ's' + ddy dd y's' + dd z dd Z')
_
~ ~ ar
s'
r
8

8

8
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Noemt men E den hoek tusilchen de beide elementen d.'
en d 8' aan de punten P en P', dan is
d

d.l

,1:

+

d IJ dIJ'

+

d z d z'

cos E = (r~ d-S'
((s 'is' (rS d s"
Uit de verkregen vergelijkingen volgt derhalve
(li r
cos E
('os .9- cos .9-'
i) 8

(l s'

=

+

--'

r

en

cos E = -

i)i

r

r --,----,--- i) s i)s'

i)

r

i) l'

-,--i) 8 i)s"

welke formules, b. v. in de theorie der electrodynamica,
van veelvuldige toepassing zijn.
§ '158. In § 91 zagen wij reeds voor een paar eenvoudige gevallen, hoe het bestaan eener vergelijking tusschen
dy

en y voldoende is, om -t------ te leeren kennen, zonder dat
( x
men eerst y behoeft op te lossen. Thans kunnen wij dit
tot willekeurige ingewikkelde fllnctiën (§ '17) uitbreiden.
Men heeft b. v. de vergelijking
F(x, y)=O,
• . (26)
waarbij het tweede lid eene constante waarde heeft. WanHeer men, uitgaande van een stel waard'!n van x en y.,
,dat aan de vergelijking voldoet, beide veranderlijken oneindig weinig laat toenemen, zal in het algemeen de functip. F (.r" y) ook vernnderön. Hare aangroeiing zal, wanneer wij de functie kortheidshalve F noemen, worden gegeven door
.1:

i.

(l F

;;fF
i) x dX+(l·ydy.

Zullen nu .r, en y bij hunne verandering blijven voldoen
aan de vergelijking (20), dan zijn de gelijktijdige aangroeiingen d x en dy gebonden aan de voorwaarde, dat
F (x, y) niet verandert. Dus moet

èF
(lF
-i):c d:c+-dy=O
èy

'.
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zijn, waaruit volgt
dF
dy

d

.'1:

. (27)

d:x=- dF

dy
In de plaats van de differentialen kan men bij de bovenstaande afleiding ook onmiddellijk differentiaalquotienten
invoeren. Men redeneere dan aldus. Zood ra men zich y
als eene functie van .'1: voorstelt hangt F (x, y) op dubbele
wijze van .v af, nl. vooreerst direct, ten tweede door tusschenkomst van y. In de stelling van § 156 Y door F,
u door :x en v door y vervangende verkrijgt men dus
dF _ dF
d:x - d .'1:

+ d~~Y dy
d:x

•

• (28)

Deze vergelijking geldt altijd, welke functie y ook van
.r zijn moge. Zal nu echter y juist zoodanige functie van
.v zijn, dat F (.1:, y) de standvastige waal'de C aanneemt.
aF
dan moet d:x = 0 zijn, dus
. (29)
waardoor men weer tot de formule (27) terugkomt.
Men zal gemakkelijk inzien, hoe de voorbeelden van
§ 9'1 als bijzondere gevallen in het hier behandelde zijn
begrepen.

Overigens merke men op, dat door (27)

:!

als eene functie van x en y wordt gegeven; dit komt
echter op hetzelfde neer, alsof het dilferentiaalquotient in
ó1l alleen was uitgedrukt, daar toch voor elke waarde van
ó1l ook y eene bepaalde waarde heeft.
di y
§ 159. Men kan op eene dergelijke wijze ook d ~ berekenen. Daar nl. y van x afhangt is elke term in het
eerste lid van (29) als eene functie van x te beschouwen.

i
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Door differentiatie van die vergelijking vindt men dus
d
d,v

(è) F)
fa:

d
+d,x

Cè) F) d!1

F

è) d' y _ 0
d,x+oy d,xs- .

oy

Nu is echter, analoog aan (28)
d (è) F)
è)s F
è)1I F dy
d.v ~:x =è),xS+ è)x è)y dx'

d

(è)F)

è)2F

è)2Fdy
d,x ~ Y = o.v 0 y
0 yS d~:;
en de zooeven verkregen vergelijking gaat over in
d2 F . oSF dil
o~F (d y
oF diy
o ar + 2 3,x 0 y d ~ + 0 y2 dX
+ 0 y-d xl! = O.

+

)2

J

Men kan, voor ~! de waarde (27) nemende, hieruit :
als eene fUllctie van ,x en y afleiden.
Men kan ook het in (27) voorkomende quotient rechtstreeks naar x differentieeren. Men verkrijgt dan

() F

diy

d
(),vd.x

d,x2

= --

of

d$2
i.

f
[

è).x

è)x

iJ!;

() F

d

C() F)

-è)yd3:~

(~'~y

,

F d y) è) F(è)lI !' ~~~)
è)y + è) yll d.x - è) Y è) x·+ è).x è)y d$ .

è) F( è)ll F
dSy

Cd F)

è)~

=-- .

(:

:y

Het blijve aan den lezer overgelaten, aan te toonen, dat
men op beide wijzen dezelfde uitkomst voor

~~ verkrijgt.

§ 160. Met een enkel woord bespreken wij nog het
meest algemeene geval, dat kan voorkomen (~ 20), dat
nl. van een willekeurig aantal p veranderlijken , die aan
~en kleiner aantal, stel q, vergelijkingen gebonden zijn.
Laat .xl' $1' •••• $p de veranderlijken zijn en laat .
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Fd,xp ,xg, ... ,xp)=o,
F 9 (,xl' X IP '" xp) = 0 ,
Fq

(Xl' XII' . , . ,Xp)

= 0

de vergelijkingen voorstellen. Men kan dan p-q = r van de
veranderlijken , b. V. 'VI' 'XII •• , Xr als diegene beschouwen,
waarvan de overigen Xr + 1, Xr + 2 •.•. ;rp afhangen, en
elke dezer laatsten partieel naar eene der eersten difIerenti.
eeren. De diHerentiaalquotienten kunnen gevonden worden, zonder dat het noodig is, de vergelijkingen naar de
afhankelijk veranderlijken op te lossen. Wanneer men uI.
in aanmerking neemt, dat de eerste leden der vergelijkingen functiën van ,xl' :rll .•• Xr zijn en wel vooreerst, omdat deze grootheden er rechtstreeks in voorkomen, ten
tweede, omdat Xr + 1, ,rr + 2 ... ,'Cp ervan afhangen, dan
verkrijgt men door partieele differentiatie naar .xl

~FI+ ~FI • ~Xr+l+ ()F,_. ~xr+2+ ... +~Flè.\xP=O,
~ .xl

() Xr+1

~Fi+~FL
~

.xl

è.\ Xr+1 •

è.\

X}

è.\ .rr+2

~.rr+l + ()F 2
è.\

'X l

()

Xr+2'

è.\ .r}
()Xr+2
() .x}

è.\ ;rp () ,rl

+~Fl! ~Xe=O

+
. ..

() ,xp ~XI

'

enz.
Men verkrijgt op deze WlJze q vergelijkingen met de q
onbekenden
~ Xr + 1
() xr + 2
è.\ xp
----,
è.\ x}'
~ .x}'
() Xl
terwijl de verschillende difIerentiaalquotienten van F I ' F II ,
enz. alle bekende functiën van Xl' Xli •• • ,xp zijn. Daar
de vergelijkingen lineair zijn kunnen zjj altijd worden opgelost, waardoor de onuekende differentiaalquotienten als
funetiën van .Xl , X s ... Xp worden verkregen. Natuurlijk
kunnen de differentiaalquotienten der afhankelijk verander·
lijken naar Xl!' X 3 ' •••• •Xr op dezAlfde wijze worden berekend.
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106. Bepaal de eerste en tweede partieele differentiaalquotienten van
:lJ11I
.1'm

V~,

y",

cos p y ,
('u'

'lf17.

F

:lJm eP.1/,

(.r

eP Z

+ (3.T t' + Y !/',

F

y),

(x

ë lt Z + (3 !I t

cos q y ,

Bg tg

+ y),

(~).

Eveneens van

1
r

van - en in bet algemeen van F (1').
108. Wanneer l' de beteekenis heeft, die er in § 143
aan werd toegekend, bewijs dan dat

02(~) +~(~) +02(~)_O
o.xS

.
18.

"

0 yi

,

+

1i

+

2

0
( o ,x2

i
i

"

-

109. Bereken bij dezelfde beteekenis van l' de grootheden
2
2
2
d2
dl!
0 )
0
a' )
( è
( o .v'l
0 y't
~ Z2 1', ~-;;2 ~ '1;2 0 zll (lr)
en in bet algemeen

f:

,•

0 z2

'

+

+

2

0
0 y2

+

+

2

0 ')
~z5i [F (1')].

(Verg. voor de notatie § 149)
11 O. Bereken eveneens

o'

oj )
( () :lJlI + () !/8 + 0 z2
02

~n

,

'
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112. Eene grootheid cp die in een plat vlak van punt
tot punt verand ert kan als eene functie van de rechthoekige coördinaten .'1' en y, maar evenzeer als eene functie
van de poolcoördinaten r en J (§ 4:~) worden opgevat.
Men verlangt de eerste en tweede differentiaalquotienten
van cp naar .'IJ en p uit te drukken in die naar r en J.
:Daartoe denke men zich cp door tusschenkomst van r en
.J I die zelf fllllctiën van .r en y zijn, van deze laatste
grootheden afhankelijk).
11 a. Wanneer op dezelfde wijze in de ruimte tf.; eene
functie is van de rechthoekige coördinaten ie, y, z of van
de poolcoördinaten r, J, J) (§ 55) vraagt men de eerste
en tweede differentiaalquotienten naar de eerste in die naar
de laatste veranderlijken uit te drukken.
Druk ook
di IJ;
d2 tf.;
d2 IJ;
d .r2
!l ~-;2
aldus uit en vergelijk het resultaat met de uitkomsten
van Vraagst. 109.
114. Aan welke voorwaarde moeten de constanten IX en
(3 voldoen, opdat,
y=e()<Z+(3!1+?'
I

I

+ () +

zijnde,

is.
115. Men vraagt eene uitdrukking voor de kracht, die
eene kleine magneet, zooals in § 145 werd besproken, in
haar geheel in de richting van de x-as ondervindt van
eene andere dergelijke magneet, op willekeurigen afstand
in willekeurige richting geplaatst.
116. Wanneer de beide kromme lijnen, waarvan in § 157

I

.
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sprake is (Fig. 62), geleiddraden voorstellen, die in de
richtingon, waarin 8 en s' positief zijn, doorloopen worden
door electrische stroom en met de intensiteiten i en i', dan
bestaat tusschen de elementen d 8 en d s' daarvan volgens
de wet van Ampère eene aantrekking

Aii'dsd/
----rs-----(2 cos ET 3 cos
I

0..
J

0..'

cos.;; ),

(A constant). :Men vraagt te bewijzen, dat men daarvoo!'
ook kan schrijven
4 A i i' d .~ d s' all (Vr)
..
Vr
a 8 as'
'117. In een lichaam worden drie onderling loodrechtt'
coördinaatassen aangenomen en vervolgens twee lijnen L
en L' getrokken, die daarmede resp. de hoeken tx, p, ,.en tx', p', ,.-' vormen. Wanneer thans het lichaam in de
richtingen der drie a8sen oneindig kleine uitrekkingen ondergaat, zood at de afmetingen in die richtingen 1
d;
1 E en 1
maal grooter worden (6, E, {oneindig
klein), wat is dan de verandering van den hoek tusschen
L en L'?
118. Eene drieassige ellipsoïde wijkt oneindig weinig
van een bol af. Bepaal den oneindig kleinen hoek tusschen de normaal in eenig punt en de verbindingslijn van
dit laatste met het middelpunt.
119. De vergelijking
~~--_._.----

+

,
!i

'1\

ï

+,

.xll
ÀlI _ all

: J

+

yB

+ JF- b +
X

zB
À 9. _

cIJ

= 1

waarin a, b, c gegeven standvastige waarden hebben, kan
(OP rechthoekige coördinaten) tal van oppervlakken voorstellen, naar gelang van de waarde, die men aan À toekent. Al deze oppervlakken kunnen in drie klassen verdeeld worden. Wanneer a > b > c is, dan is bij de eerste
klasse À > a, bij de tweede a > À > b, bij de derde
b > À > c. De oppervlakken del' eerste klasse zijn ellip8oides; die der beide andere klassen worden byperboloïdes
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genoemd 1). Men vraagt nu te bewijzen, dat twee oppervlakken derzeHde klasse elkander niet kunnen snijden en
dat overal waar twee oppervlakken van verschillende klassen dit doen, hunne normalen loodrecht op elkander staan.
120. Wat kan men uit de stelling van § 132 omtrent
de normalen aan een cilinder-, een kegel- en een omwentelingsoppervlak afleiden?
121. Een willekeurig oppervlak en een punt P daarop
gegeven zijnde, wordt een rechthoekig coördinatenstelsel
ingevoerd, met P tot oorsprong en met het raakvlak in
P tot ;r y- vlak. Voor elk punt van het oppervlak is dan
z eene functie van ,1: en y en men kan, als h eenige
richting in het .r y-vlak is, die een hoek 5- met de m-as
32 z

vormt, de waarde van d7;'s in P uitdrukken in de waarden
i)2
1', S

z

d2

Z

i)2 Z

en t, die -:;--2' ",--,,- en =>2 daar aannemen.
,,31

,,31

"y

oy

Men

make nu van de uitkomst gebruik om den kromtestraal P
in P te berekenen voor de doorsnede van het oppervlak
met een vlak door de z-as en de richting h gebracht,
d. w. z. voor de normale doorsnede, waarvan het vlak een
hoek 5- vormt met het a: z-vlak. Verder onderzoeke men
de veranderingen (in grootte en misschien in teek en) , die
pondergaat, als 5- varieert, en bewijze, dat er twee onderling loodrechte normale doorsneden zijn (de hoofddoorsneden) , zoodat P voor de eene een maximum (RI)' voor de
andere een minimum (R~) wordt. Vervolgens drukke men
den kromtestraal P in eenige doorsnede, waarvan het vlak
een hoek q; vormt met dat van de eerste hoofddoorsnede ,
uit in cp en in de hoofdkromtestralen RI en Rl! en bewijze,
dat voor twee willekeurige normale doorsneden, waarvan
de vlakken loodrecht op elkander staan, de kromtestralen
PI en Pil steeds voldoen aan de betrekking

~+~-~+~
PI
Ps - Rl
Rl!'
1) Ten einde eene voorstelling van de gedaante dezer oppervlakken te verkrijgen besehollwe men de dooTmeden met de coördinaatvlakken.

15
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een bol met den straal R is Rl = Rl! = R , dus
1
1
1
2
R
+
Ir =-R' Men kan bij dit oppervlak R de krom1
2
ming noemen en noemt in overeenstemming daarmede b~i
(Bij

een

1(1Rl + R,1)

willekeurig oppervlak 2"

de gemiddelde

kromming in het beschouwde punt.)
122. Bewijs. dat in een punt P van een omwentelings-

I

oppervlak de eene hoofdkromtestraal de kromtestraal is
van den meridiaan, de andere het deel van de normaal
van deze lijn, dat begrepen is tusschen P en het snijpunt
met de as.
123. De gemiddelde kromming te berekenen in eenig
punt van het oppervlak, dat ontstaat, wanneer de kettinglijn van Vraagst. 30 (p. 64) om de x-as wentelt.
'124. Op een stoffelijk punt met de rechthoekige coördinàten x, y, z en op den afstand r van den oorsprong
werkt eene kracht met de componenten

X=

3xll - r2
p."..

y_

- p.

3xy
'1'5'

z-

p.

3xz
'l'S

•

Bestaat in dit geval eene krachtfunctie en, zoo ja, wat is
de waarde daarvan?
125. Onder alle trapeziums van gegeven inhoud dat te
bepalen, waarvan de omtrek een minimum is.
126. Wanneer een aantal punten in de ruimte door
hunne (rechthoekige) coördinaten Xl' !h, ZJ' x" Y2' zjI'
enz. bepaald zijn, vraagt men het punt te zoeken, waarvoor de som Van de quadraten der afstanden tot de eerste
punten een minimum is.
127. Door het middelpunt der ellipsoïde met de vergelijking
.-el y2
zI
-+-+---1
a'
bi
cll wordt een vlak gebracht, loodrecht op de richting, die
door de constanten l, m, n (§ 45) bepaald wordt. Men
vraagt de richtingeconstanten te bepalen van de assen der
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ellips, die door de snijding van het vlak met de ellipsoïde
ontstaat.
(Wanneer À, "', 11 de richtingsconstanten zijn van een
voerstraal, uit het middelpunt getrokken, kan men de lengte
p daarvan in À, "', ti uitdrukken. Om nu in het snijdende
vlak den grootsten en den kleinsten voerstraal te vinden
beeft men de voorwaarde. dat voor oneindig kleine veranderingen van À, "', 11, die bestaanbaar zijn met de voorwaarden
Il
À
1/2 = 1 en l À
m '"
n 11 = 0
de verandering van p 0 is).
128. Wanneer voor eenig lichaam tusschen den druk p,
bet volume v en de temperatuur t ééne betrekking bestaat
kan men v als eene functie van p en t beschouwen en de

+ ",' +

+

()v

+

()v

differentiaalquotienten ~ p en () t vormen. Men kan echter
ook, v standvastig latende, het differentiaalquotient :

~

invoeren. Men vraagt dit laatste in de beide eersten uit
te drukken.
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§ 161. Wanneer eene grootheid y als eene functie F (.1:)
van de veranderlijke .r is gegeven, leert ons de differentiaalrekening in de afgeleide functie

~! = f

(x) eene maat

kennen voor de snelheid, waarmede y bij het aangroeien
van x verandert. Dikwijls echter is het noodig, omgekeerd uit het differentiaalquotient, dus uit de veranderingen
eener functie. deze zelf, voor zoover mogelijk, af te lei·
den. Met dit vraagstuk houdt zich de integraalrekening
bezig.
Terwijl het differentieeren neerkomt op het nemen van
het ver8chil tusschen twee op elkaar volgende waarden
eener functie, heeft men in de integraalrekening met de
bepaling eener 80m te doen. Is nl. het differentiaalquotient

~!

voor verschillende waarden van

{t

gegeven. dan kent

men de aangroeiing van y voor zeer kleine (eigenlijk oneindig kleine) veranderingen van IX en kan daaruit door
eene optelling de aangroeiing van y voor eene willekeurige
verandering van .'IJ leeren kennen. En dit verschil tnsschen
de waarden van y, die bij twee bepaalde waarden van oV
behooren, is het eenige, wat men, als niets anders bekend
is! uit het gegeven differentiaalquotient kan afleiden.
i_

-
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§ 162. Een paar voorbeelden mogen dienen, om de
eigenaardige wijze van optelling, die in de integraalrekening voorkomt, in het licht te stellen.
Laat voor een punt. dat zich langs eene gegeven baan
beweegt, op elk oogenblik de snelheid v bekend zijn,
laat dus die snelheid als eene functie f (t) van den sedert
een vast oogenblik verloopen tijd t zijn gegeven en stellen
wij ons de vraag, den weg te berekenen, dien het punt
tusschen twee, door de tijden t l en t'J bepaalde, oogenblikken aflegt. Daartoe verdeelen wij het geheele tijdsverloop t s - tI in een groot aantal kleine deelen. Zij Ä t
een dier deelen, l' de snelheid aan het begin daarvan, Ä 8
de gedurende dit tijdsdeel afgelegde weg. Was de beweging gelijkmatig, dan zou Ä 8 = v Ä t zijn. Bij eene ongelijkmatige beweging zal die vergelijking niet gelden,
maar zij zal des te minder van de waarheid afwijken,
naarmate Ä t kleiner wordt gekozen. M. a w., de gemiddelde snelheid, waarmede men Ä t moet vermenigvuldigen,
om Ä 8 te verkrijgen, zal v tot limiet hebben, als Ä t
steeds afneemt; stellen wij. dus voor die gemiddelde snelheid v E en voor den afgelegden weg

+

Ä8=VÄt+EÄt,

dan is E eene grootheid, die tegelijk met Ä t tot 0 nadert.
Eene vergelijking als de bovenstaande kan voor elk
tijdsdeel Ä t worden opgesteld, waarbij men in het algemeen telkens onder v en E eene andere waarde zal moeten
verstaan. Door optelling vindt men vervolgens voor den
geheelen weg in den tijd t s - tI afgelegd,
1: v ~ t
1: E Ä t.
Deze uitdrukking is juist. in hoeveel deelen men het beschouwde tijdsverloop ook verdeeld heeft. Wanneer wij
ons dus voorstellen, dat men het aantal dier deelen voortdurend laat toe- en elk daarvan steeds laat afnemen, zal
Lim 1: v ~ t Lim 1: E Ä t. . . • . (1 )
DOg steeds de afgelegde weg zijn.
. Nu kan men echter bewijzen, dat
Liml:EÄt=O

+

+
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is. Daartoe merke men op, dat onder de verscbillende
waarden, die E voor de tijdsdeelen II taanneemt, altijd
ééne El de kleinste, eene tweede E2 de grootste zal zijn. 1)
Neemt men nu in l: E II t in eIken term in de plaats van
E de waarde El' dan zal de uitkomst te klein worden; te
groot wordt zij daarentegen, wanneer men overal E door
EI vervangt.
Aangezien nu
l: El II t = El' l: A t = El (tl - tl) en l: Eli II t = Ei (tjl - tI)
is, moet tusschen deze beide waarden de som ~ E II t liggen. En laat men thans de tijdsdeelen II t en daarmede
al de waarden E, dUB ook El en E2' tot 0 naderen, dan
hebben El (ta - tI) en Eg (t 2 - tI) 0 tot limiet en hetzelfde
moet van de daartusschen gelegen grootheid l: E II t gelden.
De afgelegde weg (1) wordt dus
Liml:vllt=Liml:j(t)At,.
. (2)
welke grenswaarde, door het aantal deelen A t steeds grooter
te kiezen, met eIken verlangden graad van nauwkeurigheid
kan worden berekend. Daarbij weegt het toenemen van
dat aantal tegen het kleiMr worden der termen op (l: E A t
daarentegen nadert tot 0, omdat hier de termen in veel
hoogere mate afnemen dan in l: v At).
§ 163. Ziehier een tweede voorbeeld. Eene kromme lijn
(Fig. 63) heeft op rechthoekige assen de vergelijking
Fig, 63,
Y = j (.x)
a
en men wen8cht den inhoud te
_r--t
bepalen van het deel van het
platte vlak, dat begrepen is
tusschen de kromme lijn. de
I I
.x-as en de twee ordinaten AP
en BQ, beboorende bij de ab·
I
I
sdssen OA = a en OB = b.
I
!
Men verdeele dan het stuk AB
'-----7--+-(*,.""']);",1
-l.--!.i-d
in een aantal deelen en trekke
0
A" A "
B---:-r
•
door de deelpunten lijnen even1) .Klein" en -groot" wordt hier in algebraïschen zin opgevat, zoodat een
negatief getal kleiner is dan een positief. en van twee negatieve getallen dat
het kleinst, waarvan de absolute waarde het grootst is,

I

li.
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wijdig aan OY. Is CD = t::.. x een der bedoelde deelen,dal behoort daarbij het deel CRSD van den gezochten
inhoud en men moet, om dat te berekenen, CD vermenigvt.ldigen met de lengte der ordinaat ergens tusschel'l C en
D (verg. § 65). Verstaat men onder y de ordinaat in het
. be6inpunt C van t::.. x, dan kan die gemiddelde ordinaat
w(l"den voorgesteld door y
E, waarbij E eene grootheid
is. die te gelijk met t::.. x tot 0 nadert. De inhoud van
OR'èD -is dan y t::.. x
E t::.. x eu wanneer men eene dergelijkt uitdrukking opstelt voor elk der deelen. waarin AB
were verdeeld (daarbij telkens de geschikte waarden voor
y en E nemende) verkrijgt men door optelling
Inh. APBQ =:E Y t::.. ,r, :E Et::.. x.
Laat thans het aantal deelen in AB steeds toenemen en
elk dLarvan tot 0 naderen. Dan wordt Lim :E E t::.. x = 0
en dalI' de zoo even verkregen vergelijking steeds moet
gelden is
Ilh. APBQ = Lim :E y t::.. ,r, = Lim :E f (,x) t::.. x . •. (3)
Meetkuldig uitgedrukt, de inhoud is de limiet der som
van de 'in de figuur aangewezen rechthoeken.
§ 164 Wanneer in het geval van § 162 s den langs
de baan gemeten afstand tot eeu vast pIJnt voorstelt,· ia

+

+

+

ds
v = d t 'n men heeft dus in (2) een voorschrift, om uit

het differmtiaalquotient der functie 8 de aangroeiing te
berekenen. die zij ondergaat, wanneer t van tI tot t» toeneemt. ~enzoo zal, wanneer men in Fig. 63 onder I
den inhouG. verstaat van het deel van het platte vlak, dat
begrensd vordt door de kromme lijn, de x-as, eene vaste
ordinaat À,jP 0 en de ordinaat, die bij de abscis x behoort,

dl

d x = Y zijq (§ 65) en (3) stelt weer de aangroeiing der

functie I v~r, die optreedt, wanneer x van a tot b toeneemt.
.
. In het al~meen, wanneer y = F (x) eene grootheid is,
dIe de gegevUl functie f (x) tot differentiaalquotient heeft,
zal men de a1lngroeiing, die zij ondergaat, als x van eene

\

\\
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waarde a in eene andere b overgaat, door eene dergelijke
redeneering als die der voorgaande ~ § kunnen vinden. Men
verdeele het interval van a tot b in een aantal deelel.
Een daarvan zij 6.1:, de toeneming van y, bij die aalgroeiing van .r behoorende , zij ~ y en f (.r,) de waard~,
die de functie heeft, aan het begin van het interval ~ x. .
Daar nu, bij het afnemen van
mag men stellen

f

Lim

~~=f

(x) lS,

+

x E a x,
waarbij E te gelijk met b. x tot 0 nadert. Voor de ütale
aangroeiing van y volgt hieruit. wanneer men over d de
aangroeiingen a.r sommeert,
F(b) - F (a)= l:f(;r,) b. .r+ l: E a x
en laat men thans al de deelen .:l ./J tot 0 naderet, dan
is Lim l: E ~ ,r, = U, zoodat
F (b) - F (a) = Lim l: f(.r,) ~ ,r,.
•• (4)
moet zijn.
§ 165. Limieten van sommen als de bovenstaIJlde komen zoo dikwijls voor, dat men er eene bepaalde bbnaming
en eene notatie voor heeft ingevoerd, in overeensJemming
met de in de differentiaalrekening gebruikelijk,. Daar
elke term tot 0 moet naderen, terwijl het aantil termen
steeds toeneemt, kan men zeggen, dat men mft de som
van een oneindig groot aantal oneindig kleine .termen te
doen heeft; bij het gebruik van deze woorden .wordt dan
het woord "limiet" weggelaten. Voorts vervang; men het
teeken a weer door d en bezigt ook een ander .Jomteeken,
6 y=

nl.

.f (integraalteeken) ,

(x)

a

~ x,

terwijl het

voorvoe~l

in die teekens opgesloten, overbodig is.
gewoon, bij het teeken

.f de

Lim, als

Menl is eindelijk

begin- en d1' eindwaarde

van de onafhankelijk veranderlijke te plaatsfn en wel de
eerste beneden, de laatste boven, zoodat ren voor (4)
schrijft
•
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F(b)-r'(a)= (bf(.x)d,X

. (5)

.' a

De uitdrukking in het tweede lid wordt de bepaalde integraal genoemd van de functie f(,l:) tusschen de grenzen
a en b. De naam "integraal" is hiervan afkomstig, dat
men in (5) met de geheele aangroeiing van F (.x) te doen
heeft, in tegenstelling met de kleine aangroeiingen, waaruit
zij is samengesteld; waarom het woord "bppaald" er wordt
bijgevoegd zullen wij later zien.
'
De termen f (.r,) d iV, waaruit de integraal is samengesteld, worden gewoonlijk hare elementen genoemd; elk
daarvan is eene oneindig kleine van de eerste orde en
door de in § 162 voor 1: E ~ t gebezigde redeneering kan
men aantoonen, dat in elk element grootheden van de
tweede (en hoogere orde) mogen worden weggelaten, zonder dat dit eenige fout in de uitkomst teweeg brengt.
Men mag. anders uitgedrukt. voor elk element der integraal eene andere grootheid schrij ven, wanneer slechts de
verhouding van het elem:mt en van die grootheid bij het
afnemen van beide de eenheid tot limiet heeft.
Eene opmerking, die hiermede samenhangt, is deze,
dat in het element j (,r,) d.x de eerste factor niet noodzakelijk de waarde behoeft te zijn, die de functie heeft,
v6órdat .x de aangroeiing d.'I: ondergaat. Men kan er
even goed de waarde voor nemen, die zij na de aangroeiing van .x verkrijgt, of eenige tusschengelegen ~aarde.
Want deze verschillende waarden der functie loopen slechts
oneindig weinig uit elkaar en op deze afwijkingen behoeft
men niet te letten, daar zij toch met d.x vermenigvuldigd
moeten worden. Wij hebben boven voor j (.x) de beginwaarde genomen, alleen om geenerlei dubbelzinnigheid
omtrent de beteekenis van 1:j(.x) ~.x over te laten.
Eindelijk vestigen wij nog de aandacht hierop, dat de
termen der integraal zoowel negatief als positief kunnen
zijn. Niet alleen toch kan j (.x) verschillende teekens hebben, maar ook met d.x is dit het geval. Is nl. de beginwaarde van .x kleiner dan de eindwaarde (a b), dan

<

l
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kan a: van a in b overgaan door eene opeenvolging van
positieve aangroeiingen d:x; negatief moeten die echter
worden, zood ra a> b is. Men ziet hieruit, hoe noodig het
is, door dH plaatsing onder en boven het integraalteeken
de begin- en de eindwaarde te onderscheiden; verwisselt
men bij eene bepaalde integraal de beide grenzen met
elkander, dan verkrijgen al de elementen het tegengestelde
teek en , rius ook de geheele integraal. Dit beantwoordt
trouwens aan de formule (5), daar bij verwisseling van a
en b het eerste lid in F (a) - F (b) overgaat.
§ 166. Soms, bij een eenvoudigen vorm van f(.1:), kan
men de in de definitie
" /i

f f
•

voorges~hreven

(a:) d,r: = Lim ~ / (.r) A .r .

. (6)

a

optelling en grensovergang rechtstreeks Joen

plaats hebben.
De snelheid van een vrij vallend voorwerp wordt, t
secunden na het begin der beweging, gegeven door
'V = g t,
(p standvastig). Hieruit volgt voor den weg, gedurende
den tijd tI (van het, begin der beweging af gerekend) afgelegd,
s= (

t,

vdt

• 0

=

r

t,

g td

t.

.' 0

Wij kunnen deze limiet werkelijk berekenen, wanneer wij
beginnen met eene verdeeling van het tijdsverloop tI in
een aantal (n) gelijke deelen .:l t. (In de voorgaande § §
is het gebeel in het midden gelaten, hoe men het interval
tnsschen de beide grenzen verdeelt; wanneer slechts de
deel en tot 0 naderen t zij mogen dan al of niet gelijk zijn,
nadert ~f(:x) A:x altijd tot dezelfde limiet F (b) - F (a).
Hier worden alleen voor het gemak der berekening de
deelen A t gelijk gekozen). Door nu telkens de snelheid
v' aan bet begin van het tijdsdeel A t te nemen verkrijgt
men (het eerste tijdsdeel levert geen term op)
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'1: t"~. t

= 9 !H. ~ t + 2 9 ~ t.
9 t)2
=-2
n

~t

+ .... + (n-1 ) 9 ~ t. ~ t =

[1+2+ .... +(n-1)]

of, door de rekenkundige reeks te sommeeren ,
n(n-1)
2
'1: v .6 t = i
2
• 9 tl •
n
1
n

Schrijft men de breuk in den vorm 1 - -, dan ziet men,
dat zij bij voortdurende aangroeiing van n tot 1 nadert;
de limiet der geheele uitdrukking wordt dus

I' gtdt=}gt 9• 1)
•t

8=

J

•

0

§ 167. Om een tweede voorbeeld te hebben herinneren
wij aan de wijze, waarop in de lagere meetkunde de inhoud eener pyramide bepaald wordt. Men verdeelt daartoe
dit lichaam door vlakken, evenwijdig aan het grondvlak
gebracht, in een aantal deelen (afgeknotte pyramides,
waarvan er eene het bovenvlak 0 heeft) en beschrijft in
elk daarvan een prisma, dat er tie hoogte en het bovenvlak meê gemeen heeft (zoodat een der deelen geen prisma
oplevert). Men toont dan aan, dat de inhoud der pyramide de limiet is. waartoe de som der inuouden van al
deze prisma's nadert, wanneer het aantal daarvan steeds
groot el' wordt gekozen. De lezer zal thans inzien, dat de
grenswaarde van die som niets anders is dan eene bepaalde
integraal.
Zij G het grondvlak van het lichaam, H de hoogte.
Brengt men dan een snijdend vlak aau, evenwijdig aan
het grondvlak en opeen afstand, ,r, van den top, dan is
de inhoud der doorsnede

G

2

HIl ,,/: .
1) llad men elk tijdsdeel a t vermenigvuldigd met de snelheid aau het
2
(n-1) de
einde daarvan, dan had men in de plaats van
reeks 1
2
-1)
TI verkregen.
Maar de limiet van l: vat
zou dezelfde gebleven zijn.

+ + ... + (..

1+ + ... +

+
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Wordt een tweede vlak in dezelfde richting door de pyramide ge bracht, maar op een afstand .2l d.2l van den top,
dan is de inhoud van het plaatvormige element, dat aldus
uit de pyramide gesneden wordt, met weglating eener
oneindig kleine van de tweede orde (§ 165)
G
H2 afJ d.x

+

en de inhoud der pyramide wordt gegeven door de som

f

G 11
o H2·r d:r.
R

Om de berekening werkelijk uit te voeren beginnen wij
met eene verdeeling der hoogte in n flelijke deelen ~:r.
De som der ingeschreven prisma's is dan

G

2

1: Hi:r ~ .x=

G
= HII[(~:r)l!. ~:r+ (2~:r)2 ~.x+ ...
=

+ l(n-1)~:rt'~:r]=
Gn~ [1l! + 2 + .... + (n _1)lI].
11

In de theorie der rekenkundige reeksen van hoogere orde
wordt geleerd, dat
12
22
(n-1)2 = -Irn(n-1) (2 n-1)
is 1). Daaruit volgt voor de som der ingeschreven prisma's

+ + .... +

1) Wanneer van eene rij getallen

.,

a, a', a , ...•

de eerste verschillen (verg. § 114)
.àa. Aa·, ....

met het standvastige verschil ~ 2 a opklimmen, kan men, uitgaande van a.
~ a en ~. a, door optelling eerst de rij der eerste verschillen, dan de rij der
getallen zelf opbouwen. Men vindt aldus voor de eerste verschillen
~a,

~a+~2a,

~a+2~'a,

~a+8~.a,

..•

en voor de getallen zelf

a,

a+~a,

a+2~a+~·a,
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~G
H(1 - ~) (2 -~).
De limiet hiervan voor n =
pyramide

00

levert voor den inhoud der

JOH :. .,' z ~ { GH.
d

Dezelfde uitkomst had men, in overeenstemming met de
opmerkingen van § 165 ook kunnen verkrijgen door den
inhoud der pyramide te beschouwen als de limiet der som
van die prisma's, welke met de afgeknotte pyramides, die
bij de verdeeling ontstaan, hoogte en grondvlak gemeen
hebben 1).
§ 168. De volgende voorbeelden mogen nog verder
strekken, om te doen zien, hoe bij vele meetkundige
vraagstukken bepaalde integralen optreden.
Door verdere optelling verkrijgt men de sommen van 1, van 2, van 3 termen, enz. der reeks (a). Die sommen worden

a, 2a+.6.a, 3a+3.6.a+.6.'a, 4a+6.6.a+4.6.'a, ....
Men ziet hieruit, dat in de som van u termen de grootheden a, .cl a, .cl' a
voorkomen met coëfficienten, gelijk aan die van den tweeden, derden en vierden term in de ontwikkeling van (p
q)n. De som van u -1 termen der
reeks

+

a, a, t a " , ....

is dus

+}

(u-I) a
(u-I) (11-2) .6. a +~ (u-I) (n-2) (n -3).6.' a . .. «(3)
De eerste verschillen der rij getallen
p ,
2' ,
3' ,
4 3 , •••
zijn
3,
5,
7, ...
Daar zij met het standvastige verschil 2 opklimmen is het bovenstaande vall
toepassing; men heeft in «(3) slechts a = 1, .6. a = 3 en .cl' a = 2 te substitueeren , om de uitdrukking te verkrijgen, die in den tekst werd gebezigd.
1) In de lagere meetkunde wordt de hier gebruikte methode gewoonlijk
niet ten einde toe gevolgd, maar slechts zoover als noodig is, om te doen
zielT, dat pyramides met gelijke grondvlakken en gelijke hoogten denzelfden
iuhoud hebben. Dit is intusschen alleen hieraan te wijten , dat men de be2'
(n-I)' wenscht te vermijden.
schouwing der reeks 1"

+ + ... +
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Laat (Fig. 64) de vergelijking der lijn AB op poolcoördinaten in den vorm
1'= F (~)
(§ 43) zijn gegeven, laat OA en OB twee voerstralen zijn,
l<'ig. 64.
dîe met de as OX de hoeken 5-}
en .:l'2 vormen, en zij het de vraag,
B
den inhoud van den sector OAB
/'1 te bepalen. Wij verdeelen dien in
/.
oneindig kleine deelen door lijnen
.E\/)
uit 0 getrokken; twee van deze
/'/<
voerstralen, die op elkaar volgen,
/;:;-.:~ _ i
oe en OD. vormen de hoeken 5'
""" ....--- /
en e- d 5' met ox. Men mag
x
dan
den oneindig kleinen sector
o
OCD door den cirkelsector OOE
vervangen. Daar nu de boog CE = T d e- is, heeft men
voor den inhoud van OCE}".2 de-, dus

~

+

1

Inh. OAB = .
.

~3'·

}

1'2

d ~= {

3',

J3'. [F (5')]2 d 5'... (7)
3',

Daar ook [F (5')]2 eene tunctie van 5' is, heeft men hier
eene bepaalde integraal van g&heel denzelfden aard als die
in § 165. De meetkundige beteekenis van (7) is deze, dat
de sector OAB de limiet is van de som der in de figuur
aangegeyen cirkelsectoren.
§ 169. Ook de lengte van eene kromme lijn kan door
eene bepaalde integraal worden voorgesteld. In Fig. 63
beantwoordt aan eene verdeeling van AB in elementen
OD = d x ook eene verdeeling van den boog PQ in oneindig kleine deelen RS = d 8. Is 5' de hoek, dien zulk een
deel (of de raaklijn aan' de kromme lijn) met de x-as
vormt, dan is
d8=sec5'dx,
dus. als de vergelijking in den vorm
y=f(·r:)
gegeven is,
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2RH

+

waarbij ook ,,' 1
[j' (.1')]2 eene bekende functie van x IS.
Door optelling verkrijgt men
~b

I

Boog PQ =

ti 1

• a

+ [I' (X)]2 d :c.

§ 170. De methode, die wij in § 167 voor de inhoudsbepaling eener pyramide bezigden, kan tot andere lichamen worden uitgebreid. Men denke zich "len oppervlak 0
(of een stelsel platte of gebogen vlakken), dat door een vlak
loodrecht op de x-as volgens eene gesloten lijn gesneden
wordt en zoeke den inhoud van het lichaam, dat begrensd
wordt door dit oppervlak en door twee platte vlakken,
loodrecht op de x-as en beantwoordende aan x = a en
:r = b. Door eene serie van platte vlakken, evenwijdig
aan de laatstgenoemde, kan de gezochte inhoud I in plaatvormige elementen verdeeld worden en voor elk daarvan
mag een eilinder (of prisma) i.n de plaats worden gesteld.
Zij S de inhoud der doorsnede met een der snijdende vlakken, op een afstand x van den oorsprong gelegen, (natuurlijk is die inhoud eene functie van .1'), en zij d.r de
dikte van een der elementen, dan is de inhoud daarvan
S d x en men heeft
~lJ

1=

J

a

Sd.x.

Het eenvoudigst wordt de berekening, wanneer het oppervlak 0 een omwentelingsoppervlak is met de x-as tot as
van wenteling. Bij het lichaam, dat ontstaat door de
wenteling der figuur APQB (Fig. 63) om de .1'-as, is
'Ir y' = 'Ir [j (x)] 2 ; de inhoud wordt dus

s=

I

= 'Ir

J:

[.f (.1')]!! d x.

Ook de grootte van het oppervlak, door den boog PQ bij
zijne wenteling beschreven, kan gemakkelijk aoor eene
bepaalde integraal worden voorgesteld. Bet element RS
beschrijft nl. het ronde oppervlak van een oneindig kleinen
afgeknotten kegel. De grootte daarvan is
~ 'Ir OR X RS = ~,br y d 8 = 2 'Ir / (x) V "7'1-;+-'["'-/"""'"'-(.1'-=)]"""'.!!d .1'
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en het oppervlak, door den boog PQ beschreven, wordt
2 r.

r. " f (.'/:) til + Cf'
1;

(x)ji d x.

§ 171. Ook vele vraagstukken uit de mechanica en de
natuurkunde voeren tot bepaalde integralen,
Wij zagen reeds, hoe de weg, door een bewegelijk punt
afgelegd, uit de snelheid kan worden berekend. Op analoge
wijze zal, wanneer de tangentiale versnelling p (§ '112) als
eene functie van den tijd t is gegeven, het verschil van
de grootte der snelheid op den tijd tI en van die op den
tijd ti worden gegeven door
t,

r

p d t.

• ' tI

Wanneer een punt, aan de werking eener standvastige
kracht Konderworpen, zich over een afstand 8 verplaatst
in eene richting, die een hoek al met die der kracht vormt,
noemt men
K 8 cos al
den arbeid, door de kracht verricht. Beweegt het punt
zich langs eene kromme lijn, waarop zijne plaats door den
boog 8 (§ 58) bepaald wordt, en verandert de kracht in
richting en grootte, dan kan men toch de beweging over
een element d 8 als rechtlijnig beschouwen en aannemen,
dat, terwijl zij plaats heeft, de kracht niet van grootte
verandert en ,oortdurend denzelfden hoek al met d 8 maakt.
De arbeid der kracht gedurende die oneindig kleine beweging is dan
KCOSalds,
waarbij K cos al eene functie van 8 is. Door optelling of
integratie vindt men voor den arbeid, dien de kracht verricht bij eene beweging van het punt, waarbij 8 van 81
in Sil overgaat.

.I8~· K cos

al

ds.

Onder de soortelijke warmte c van een lichaam verstaat
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men de hoeveAlheid warmte, die men aan de massaeenheid moet toevoeren, om de temperatuur één graad te
doen stijgen. Wanneer voor achtereenvolgende gelijke temperatuursverhoogingen niet evenveel warmte noodig is, is
het bij deze definitie de bedoeling, dat men e door eene
evenredigheid afleidt uit de warmte, die voor eene oneindig kleine temperatuursverhooging vereischt wordt; de
soortelijke warmte is dan eene functie van de temperatuur
en de hoeveelheid warmte, noodig om deze laatste van
t} tot t ll te doen stijgen, is
t.

•,-

(

cd t .
t1

De waarnemingen bebben geleerd. dat de hoeveelheid
warmte, die in de tijdseenheid door een standvastigen
electrischen stroom van de intensiteit i in een geleiddraad
ontwikkeld wordt. kan worden voorgesteld door a i 2 , waarbij
de constante a van den aard van den geleiddraad afhangt.
Wanneer de intensiteit met den tijd t varieert, zal men
toch, om de warmteontwikkeling te berekenen. den stroom
gedurende een oneindig kleinen tijd d t als standvastig
knnnen beschouwen. Oe warmteontwikkeling gedurende
dat tijdselement is dus ai2 ti t en gedurende den tijd tusschen de oogenblikken tI en tg
t.

a (
i~ d
. t,

t.

Het mag overbodig heeten, nog meer voorbeelden te
geven. In het algemeen zal men bij een verschijnsel,
dat niet met gelijken tred plaats heeft, het best VOOI' oneindig kleine deelen eenvoudige wetten kunnen opstellen;
de overgang van oneindig kleine tot eindige grootheden
vereischt dan echter eene integratie.
§ 172. Slechts zelden kan men door beschouwingen als die
van §§ 166 en 167 de waarde een er bepaalde integraal vinden.
Er bestaat echter een ander middel, dat eenvoudiger en tevens
van ruimere toepassjng is. Het berust hierop, dat men eerst
eene functie tracht te vinden, die de in de bepaalde integraal voorkomende f (x) tot differentiaalquotient heeft ..
16
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Daar men zich kan voorstellen, dat zulk eene functie uit
eene zekere beginwaarde, die zij b. v. voor .x = 'Xo heeft,
op eene door het difIerentiaalquotient bepaalde wijze door
aangroeiing wordt opgebouwd, bestaat zij niet alleen altijd,
maar is zelfs, daar de bedoelde beginwaarde willekeurig
kan wordi'n gekozen, tot op zekere hoogte onbepaald. De
oneindig vele functiën, dief (.r) tot differentiaalquotient hebben, mo~ten echter bij aallg-roeiing van .r geheel dezelfde
veranderingen ondergaan, zoodat de onderlinge verschillen
onafhankelijk van ;1' zijn. Hieruit volgt, dat, wanneer eene
der bedoelde functiën F (.x) is, alle andere in den vorm
F (;1')
C begrepen moeten zijn, waarin C eene standvastige grootbeid is, die door bet differentiaalquotient geheel onbepaald blijft. 1)
Om uit te drukken, dat men zich de functie, die 1 (iV)
tot differentiaalquotient beeft. door eene sommeering van
differentialen f (.x) cl.x ontSlaan kan denken, bezigt men er
ook het woord "integraal" voor; men spreekt nu echter,
om de boven vermelde reden, van onbepaalde integraal.
Ook wordt hiervoor hetzelfde somteeken als voor de bepaalde integralen gebruikt, alleen met weglating der grenzen. Zoo schrijft men b. v.

+

(.xd,x={.x2+C,

welke vergelijking eenvoudig wil zf:ggen, dat, welke waarde
C ook bebbe, het tweede lid steeds .x tot differentiaal quotient heeft. (In het vervolg wordt voor de st.andvastige
grootheid, die in elke onbepaalde integraal voorkomt,
steeds de letter C gebezigd).
Zoodra de onbepaalde integraal eener functie I(.x) bekend
is, kan men onmiddellijk de waarde der bepaalde integraal

.f:

f

(.x) d a:

1) Moet b. v. een punt zich met eene voor elk oogenblik gegeven snelheid
langs eene voorgeschreven lijn bewegen, dan is de plaats op elk oogenblik nog
niet bepaald. Verschillende punten, waarvan de langs de baan gemeten af·
standen onveranderlijk zijn, kunnçn aan de vraag voldoen.

, "
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aangeven. Daar toch deze (§ 164) de aangroeiing voorstelt,
die eenige functie met f (x) t<>t afgeleide ondergaat, wanneer x van a tot U toeneemt, heeft men e.lechts in de
onbepaalde integraal eerst ,I' = a, vervolgens ;/' = b te substitueeren en de uitkomst uer eerste substitutie van die der laatste
af te trekken. De constante C vaIL daarbij natuurlijk weg.
Dit alles zou intusschen de berekening "Van bepaalde
integralen gean stap verder brengen, wauneer men de onbepaalde alleen kun leer'en kennen door sommeering van
oneindig kleine aangroeiingen van. eene willekeurig gekozen
beginwaarde uit; dan toch kon men even goed onmiddellijk de bepaalde integraal zoeken. Men kan echter vele
onbepaalde integralen veel gemakkelijker aangeven, door
nl. eenvoudig de uitkomsten der differentiaalrekening om
te keeren.
Ten einde langs dezen weg de in § Hj7 voorkomende
bepaalde integraal te vinden. merke lDen op, dat, aangezien ,:rl bij het differentieeren 3 x 2 oplevert, de functie

;2

x 2 bet differentiaalquotient is van 3 ~2

x~.

Men drukt

dit uit door te schrijven

'.IîP
G

G
;1'11

d .IJ = 3

B.2

.v

3

+C

-en verkrijgt dan uit deze onbepaalde integraal. de bepaalde

{H :sx2

d.r

o
door eerst x = 0, vervolgens x = H te substitueeren, en
de beide waarden, die men aldus verkrijgt, van elkander
af te trekkl'n.
Deze methode, om de som van l'en oneindig aantal oneindig kleine deelen te bepalen, komt hierop Jleer, dat
men, van de uitkomsten der differentiaalrekening gebruik
~akende, elk dier deelen als eene oneindig kleine aangroeiIng eener functie opvat, waarbij dan de som van die dee-
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len door eene eindige aangroeiing van de bedoelde functie
wordt gegeven.
§ 173. Wij deelen tbans eenige der eenvoudigste formules voor onbepaalde integralen mede. Uit den regel
voor het differenti&eren een er macht volgt vooreerst
•

'j

.r,m

1

dx= m

+ 1 x'" + 1 + C.

Deze formule geldt voor alle positieve en negatieve, gebroken en geheele waarden van m, met uitzondering alleen
van m = - 1. Bijzondere gevallen zijn b. v.
Idx=X+C,

fx'
{

5

'dX_
,x~ =

2

De integraal

~. +C
4.r 4

(V;:d x =

,

v.~+C,

I

~x2+C,

(~:=_1
+C,
, x
te

~ x + C,

dx=

(d:r
.. ti x

(xdx=

f

~_x- - -

"x.v,?-

i

x
3

V.~+ c,
~-

T~,..~

+c•

dxX' die door de bovenstaande formule niet

wordt gegeven, wordt gevonden door omkeering der formule ('1-1) van § 83. Daaruit volgt nl.
'd:IJ

.

j

• ~ =I:IJ+ C.

Voorts vindt men uit de differentiaalformules voor exponentieele, goniometrische en cyclometrische functiën

I

Ie

sin x d ,v = - cos x

x

d:IJ =

+ c,

'· dx = tg + C,
I cos a:
--;;-2-

•

.rl~

.T

d
1 _: a:2 = Bg sin a:+ C,
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ex

.f

+ c,
cos a: d :IJ = sin a:

+ C,
~a:~ = Bg tg a: + C

( da:
~

.

2

sm a:

I1

+ c,

= -

cot a:
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Wij voegen hier nog een paar anderegrondformules bij,
die, zooals ons later zal blijken, uit de bovenstaande kunnen worden afgeleid. De lezer stelle ze thans op de proef,
door het tweede lid te difIerentieeren.
{- I

+ 1) + - ,
(11 _+ x.r:) + C, of = -!- 1(xx -1

(J ,

al naarmate :c < of> 1 is.

r

die

. V:c 2

+1

l[x+V:c2+1J+C,

1'--- d_~_~7'1 = I [x + 1/ .~ -1] + C.

•,

,

Xi -

. § 174. Ten einde uit deze grondformules andere meer
ingewikkelde integralen af te leiden kan men eenige hulpstellingen gebruiken. die met de theorema's van § § 77,
82 en 85 samenhangen. Wanneer men de integraal

,f (a u

+ b + c w + ....)d x
t'

heeft te zoeken, waarin u, 1', W, ••• functiën van x, a.
b, c, •.• constanten zijn, kan men eerst de functiën
fudx, .fvd.1;, .fwdx, . ..•
bepalen I die u, v, w, . .. tot difIerentiaalquotient hebben.
Vormt men vervolgens de functie
afudx+b.fvdx+c,fwdx+ ... ,
dan heeft deze klaarblijkelijk a u b v c w
tot differentiaalquotient; zij is dus de gezochte functie. M. a. w.
f (a u b v c W
d:c = a.f u d:c
b.f v d /JJ +
c.f W d:c
(8)
Wij hebben hier in het tweede lid geene onbepaald~ constante toegevoegd, omdat wij ons voorstellen, dat elke der
integralen f u d x, f v d x, .f w d x • .. , reeds zulk eene
standvastige bevat. (Die constanten geven dan, na vermenigvuldiging met a, b, c, . .. en optelling, eene enkele
standvastige grootheid).
Het splitsen van de functie, die geintegreerd moet
worden, en het schrijven van een standvastigen factor

+ + + ...)
+

+ + + ...
+

+...

,.

- 254 -

246

VOORBEELDEN.

buiten het integraaHeeken mag ook bij bepaalde integralen
geschieden. Substitueert men in de vergelijking (8), welker
beide leden functiën van .v zijn, eerst x = p, dan x = q
en trekt de uitkomsten van elkander af. dan komt er

I

~q

(a

1/

• p

+ b + c w + ... ) d x = a
l'

r

q

udx

• p

+

~q'q

+b

I

vdx+l"

• p

wdx+ .....
" p

welke vergelijking ook onmiddellijk uit de opvatting der
bepaalde integralen als sommen volgt.
Ziehier een paar voorbeelden voor de toepassing der formule (8)
1
dx
d.vl
_.- d x =
'-2- +--- = - .... -+ 1 ,v +

r

+.r
~

.f
r! =;3
ti,

f

,.

,

x

•.

•

dx

c,

x

(,x -2 x~+ .v .l d.r= .~. ,v +} x' + c.
(1 + x + Xli) d.r = x + 1 xl! + {x1+C .
3

x (1 -x)\! d .r=.

• '

x

=

2

- },V

S

ti,

§ 175. Uit de stelling voor het differentiaalquotient van
een product volgt, wanneer n en v functiën van x zijn,
en d u, d v hunne aangroeiingen tengevolge van eene aangroeiing d x ,
d(ut,)=udv+vdu,
u d 1) = d (u 1') - v d IJ,.
Hieruit vloeit eene dergalijke betrekking voort tusschen de
functiën, die u d 1)" d IU vi, en v d u tot differentialen hebben, tusschen de onbepaalde integralen dus van die grootheden. Daar die van d (u v) natuurlijk u t' is beeft men
~r u d l' = U V - ~f 1) d u .
. (9)
Wil men in de formule uitdrukken, dat de differentialen d u en d v de aangroeiing d x als factor bevatten, dan
heeft men slechts, wanneer de afgeleide fllnctiën van u en
l' door u' env' worden voorgesteld, te schrijven du=u'dlE,
d v = v' d x, waardoor men verkrijgt
.f u Vi d ,x = u v - f 1) u' d x •
• (10)
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Men kan derhalve eene gegeven integraal tot eene andere
herleiden, zood ra men de functie I die onder het integraalteeken met ti x vermenigvuldigd is, in twee factoren u en
v' kan ontbinden zoodat het product van den laatsten factor IDet ti x de differentiaal eener functie v is I die IDen
kan aangeven. De integraal is dan gelijk aan eene tweetermige grootheid, waarvan bet eerste deel de uitkomst der
integratie is. wanneer men u als stand vastig beschouwt,
terwijl de tweede term. die van den eersten moet worden
afgetrokken, eene integraal is, die uit de oorspronkelijke
door verwisseling van n en u ontstaat. Zoodra de integraal
van t" en het differentiaalquotient van den eerst on veranderd gelaten factor u, eenvoudige functiën zijn, kan men dik·
wijls die tweede integraal en daardoor ook de eerste vinden. Wij merken nog op, dat in bet tweede lid van (9)
en (Hl) geene onbepaalJe constante behoelt neergeschreven
te worden, daar dat tweede lid nog eene onbepaalde integraal bevat, in welker waarde zulk eene constante reeds
optreedt.
Een paar voorbeelden mogen dienen I om de belangrijke
bewerking I die wij hiel' leerden km1l1en I en die men gedeeltelijke of partieele integratie noemt, nader op te helderen.
Stelt men u = 1x en tI = x, dan komt er
•
f'
d
l x d x = x Lr: x. ~ = x l x - x
C.
I

•

f

•

Neemt men n = l.r en

I

+

fT

,,= {- .1'2

I

f x lx d.-c= !lx.dU.r: )= ~.r:~ l.v-t.'l.r

dan vt'rkrijgt men

i

~.

"'·11

2

2

" , .

• (XX

=!x2 l.v -t .1'2

+C

en evenzoo zou ook ,f xm l a~ ti x kuunen gevonden \Vorden.
Ging men op dezelfde wijze bij de integraal
.'1: er d .1~
te werk, dan zou men hebben
.v er d x =
er. d (-} .r:2 ) = 1.r:2 er - 1 J' .r2 er d .r:
en dus de gezochte grootheid tot eene minder eenvoudige
gereduceerd hebben.
Men kan intusscben de waarde
der integraal vinden, wanneer men slechts de partieele

..r

..r

.r
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integratie anders toepast) nl. aldus:
..r 3: ex d 3: = ..r x. d (e·r ) = 3: ex - ..f ex d;c = ,'I; I~;r - ex
C.
Op overeenkomstige wijze vindt men ook
. f x sin.r d x = - .. f:r d (cos 3:) = -.1: cos iC + . f cos.1:dx=
= - 3: cos .'1:'
siu x
C•
..r.r: cos x d x=..r.'C cl (sin 3:) = 3: sin x - ,rsin 3: d ;r=
= .'C sin x
cos :r, C,
terwijl men in het algemeen door de integralen
,f xm ex d x) ..f 3:711 sin x d .'C, .. 3:m cos 3: d .1'
partieel te integreeren, tot andere dergdij ke vormen komt,
waarbij de exponent m met de eenheid verlaagd is. Deze
integralen kunnen dus, zoodra m een geheel positief getal
voorstelt, door eene herhaling van dezelfde bewerking worden gevonden.
Ook bij bepaalde integralen kan de partieele integratie
worden toegepast. Daar de vergelij king (10) voor alle waarden van :r moet gelden kan men er eerst·.1: = a, vervolgens .t: = ti in substitueeren en de uitkomsten van elkandl;lr
aftrekken. Dit geeft

+

+ +
+ +

r

b
(
.'a

u

I'

d

3:

iu v i - I

=

;

IX=Ó

;

!x=a

waar wij volgens eene gebruikelijke

·6

•

t'

u' d x, • . . (1'1)

a

n~tatie

met

uv

I:::

de aangroeiing hebben aangeduid, die de functie uv onder·
gaat, wanneer 3: van a tot b toeneemt.
De vergelij king (11) kan men zich ook ontstaan denken,
door voor elke oneindig kleine aangroeiing d x, waarin
men het interval van a tot b kan verdeelen, de betrekking
u v' d:r:

=

d (u v) -

t' u' d x

op te stellen, en vervolgens op te tellen.
Overeenkomstig de formule (1'1) zal men b. v. vinden
p
(

,

e- x ' dx= le-.1.":r:

.()

[fi e- .1."
+2
.1.'=0.0
X=JI

x"d3:,

of •~ :wanneer men in aanmerking neemt, dat voor

.T

= 0

i

I

J

•r

.
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ook xe - x' = 0 is, en wanneer men bovendien de meer
ingewikkelde integraal in de meer eenvoudige uitdrukt,
p

J

e-:r'.x~d.x=-{pe-P'

'p

x'
+l-.I.e.

dx.
o
0
§ 176. Een derde hulpmiddel der integraalrekening bestaat in het invoeren eener nieuwA onafhankelijk veranderlijke. Heeft men te doen met de integraal
l=f f(.x) diC,
dan kan men, wanneer eene veranderlijke y wordt aangenomen, die op bekende wijze met x samenhangt, en wanneer men onder d x en dy bij elkaar behoorende veranderingen van .l: en .1J verstaat, de grootheid f (.l') d.l' altijd
schrijven in den vorm F (y) dy. Dit is dan de differentiaal van I, behoorende bij de aangroeiing dy, zoodat I
als eene functie van y wordt voorgesteld door
fF (y) cl y.
Bij eene .geschikte keus van y hn nu dikwijls deze
laatste integratie worden uitgevoerd; wf;l is waar vindt
men dan I als eene functie van y, maar door het verband,
dat er tusschen .x en y bestaat, kan die functie ook in de
oorspronkelijke onafhankelijk veranderlijke worden uitgedrukt.
Wat de herleiding van f (.1') d.l' tot de gedaante F (y) dy
betrett, wanneer de betrekking tusschen .1' en y in den
vorm
x=.:p(y)
IS gegeven, IS klaarblijkelijk
f (x) d.x = f[CP (y)] CP' (y) dy,
zoodat
F (y) = f [CP (y)] CP' (y)
is.
Het eenvoudigst wordt de zaak, wanneer men de funQtie
f (x) kan splitsen in twee factoren, waarvan de een het
differentiaalquotient eener functie 1/1 (.x) is, wanneer men
dus heeft te bepalen
.f u 1/1' (.x) d x ,
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(u eenige functie van .r).
krijgt men dan

Door '.f; (x) = y te stellen ver-

dus
fuv/ (x) d x = .fu dy,
in welke laatste integraal men u in y moet uitdrukken.
Natuurlijk zal de herleiding alleen dan van dienst kunnen
zijn, wanneer u, eene eenvoudiger functie van '!J wordt dan
j(.r;i of uI/.;' (.r) van .r was.
Ook bij bepaalde integralen kan eene nieuwe veranderlijke worden ingevoerd. Daar
f (.r) d.r = F (y) d!J

is, wanneer men onder d!J de aangroeiing verstaat, die
behoort bij de aangroeiing d,r. zal ook de som van de
grootheden f (.r) d:r, berekend voor al de oneindig kleine
deel en , waarin men het interval tusschen twee waarden
Xl en Xl! van x kan verdeelen, beantwoorden aan de som
der grootheden F (y) dy, berekend voor de correspondeerende aangroeiingen d y. Deze laatsten vormen te zamen
aene aangroeiing' van !I van!ll tot !IJ' wanneer !ll en !l2
de waarden zijn, die deze veranderlijke verkrijgt, als ,1:= Xl
en .r = Xi wordt genomen, zoodat

r/'F

(Z1 f (X) d x =
•

Xl

•

(y) dy

!It

wordt.. De nieuwe grenzen Yl en .Yi kunnen uit de oorspronkelijke berekend worden door gebruik te maken van
de betrekking, die x en y verbindt.
§ 177. Ziehier thans eenige voorbeelden.
Door a ,r als nieuwe veranderlijke in te voeren (het i~
niet noodzakelijk, die door eene nieuwe lettêr voor te
stellen) verkrijgt reen

*r. eazdx=~.le{t;rd(aX)=~e(l:J:+O,
1 ~
'1

I sin a
~

..'

.1:

dx=

1

~

- Jsin a x d (a x) =

a.

f
I

I
t,
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1

f

. cos a .v d tE =

;:

Jcos a :x d (a x) = 1~ sin a x + C.
~

De grootheid a kan zeer goed negatief zijn. Is zij b. v.
- 1, dan gaat de eerste formule over in
..f e - '" d oT = e -:r d ( - . ~) = - e -:x
C.
In alle gevallen, waar de functie onder het integraalteeken i1: alleen in den vorm a b.v hevat, kan men door
deze grootheid als nieuwe veranderlijke in te voeren, tot
meer eenvoudige integralen geraken. Daarbij moet dan

..r

+

+

d .v =

1

r. d (a + b .v)

gesubstitueerd worden. Men vindt aldus
d.v
1 ,. d (a
b .v)
1
- - = -.
- - - - - - =-l (a+ b.v)
. a+b,x
b.
a+b.v
b

+

f

r

d.v
. (a+bov)2

.r

sin (a

= -

.fl (1

"'I

1
b(a-fb.v)+C,

+ b .7~) d.1' =

.f e a + b.v d .r =

+ C,

-

~ cos (a + b x) + C,

~ e a + b:r + C,

j

+ .r) d .v=/l (1 + .1') d (1 + .v) =

=(1 +.r)l(1 +,x)-.v+C (verg. § 175).
Eene dergelijke substitutie bewijst goede diensten, wanneer
.v alleen in den vorm a b tE C xi voorkomt. Bepalen
wij ons gemakshal ve tot het geval, dat c positief is (is
die grootheid negatief, dan gelden dergelijke beschouwin·
gen). MelJ kan dan van de transformatie

+ +

a+ b + .v = (a - ::) + (v \/ + 2 ~;Y
tE

gebruik maken.

C

2

C

Door
:c

V C+

b

2Ve

\,
r\

y
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te stel1en bereikt men het voordeel, dat van de nieuwe

veranderlijke alleen de tweede macht voorkomt.
Door dit hulpmiddel kan b. v. de integraal
dx
17 12 x 3.v1
worden gevonden. Aangezien
17 + 12 x + 3 :r = 5 + 3 (x + 2)S
is, zal men hier
x+2=y
stellen. De integraal wordt dan
dy
1
dy
1 j~ d (1/ ï ;ti)
5 + 3 y' = 5" 1 + (\I ~ y)S = \115 1 + (V i y)2=

f

+

+

r

J

=

'/15 Bg tg(Vly) + C,

zoodat

.f

dx
1 B
-0
. 17+12x+3:r=V15 gfg[Vi(x+2)]+

is.
Door invoering eener nieu we veranderlijke kunnen ook
al die integralen worden vereenvoudigd, die eene functie
van .vi bevatten, vermenigvuldigd met x d x; men merke
daartoe op, dat de laatste grootheid =} d (r) is.. Als
voorbeelden mogen de integralen

J . iJ'
r
+
+$1
+
J
ePz .vdx=2p

en

xdx

,I
j

I
,,

1

1

=

T.

d (1

1

_11
1 Pz • +0,
e Pz d(pJ:-)=
2p e

.vi)
mi' = H (i + .vi) + C

dienen.
§ 178. Vele integralen kunnen berekend worden door
geschikte combinatie der hulpmiddelen, die wij leerden
kennen, door b. v. eerst de functie onder het integraal. teaken in dooIen te splitsen en vervolgens nieuwe veranderlijken in te voeren.
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J

Om

d:r

1-

,vil

te vinden, merke men op, dat

_t[i +1 + 1 -1

1

1 - xi Men heeft dus

is.

I1 ~xXI

l

T

.1:

]
.1:

[fi ~:r +.f1 ~xJ=

=!- [l (1 + x) - l (1

-

,v)] + 0 = } l ( 11 +,v)
_ ,v + C·

(verg. § 173)
Op overeenkomstige wijze is

f

dx
_{d.v
(d:r
. x(1+:r)-. -;--.1+,1.'

lx-l(1+x)+O=

=1

(1 +- '1.') + c.

Ten einde
.vd.x
. a b ;v c :r 2
te bepalen, vatten wij de breuk, die hier met d.x vermenigvuldigd is, als het verschil op van twee andere, die
bij denzelfden noemer de tellers
b
1
2 c (b
2 c x) en 2 c

f+

+

+

hebben. Men heeft dan
xdx
b+2c.x
bf
dx
idx
a+bx+cxi=2c a+bx+c.x
- 2c a+bx+cxi'
poor deze splitsing is het voordeel bereikt, dat in de eerste
Integraal van het tweede lid de teller het differentiaalquotient van den noemer is. zoodat men (door den noemer als
nieuwe. veranderlijke in te voereu) voor die integraal de
waarde I (a b x c xi) vindt. De integraal

J

ij

+ +

.f +b~:t+
a

c tJ12
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daarentegen kan door de methode, die in de vorige §
werd aangegeven, tot een der grondvormen worden gereduceerd.
§ 179. De toepassing der uiteengezette beginselen op
verschillende gevallen zullen wij hier niet uitvoerig bespreken. Terwijl wij de mededeeling van een aantal uitkomsten, die er door verkregen kunnen worden, tot een
later hoofdstuk uitstellen, zullen wij thans hRt gezegde
alleen in zOOverre aanvullen, als noodig is, om den lezer
in staat te stellen, niet al te moeilijke vraagstukken op
te losRen.
Eene integraal, waartoe vele andere herleid kunnen worden, is
. (12)
.f ein Til ;r: d ,I: ,
waarin m een (positief of negatief) geheel b-etal voorstelt.
Door uit sinm:e den fa~tor sin .l· af te zonderen en partieel
te integreeren verkrijgt men
.f sinm.v d:e = .f sinm- 1 :c. sin ;r d .r =

= - sinm-1.rcos:e+ (m -·I).f sinm - 2;ccosll ;rdx.
Substitueert men in den laatsten .term cos'.]: = 1 - sin' ,1'
en splitst men vervolgens, dan komt er
~r sinm x d a: = -

sinm -

+ (m - 1) .f sin'" - 2 x d:e- (m -1).f sinm;r da:. •
. (13)
1 a: cos x

waardoor eene betrekking tUB8chen de beide integralen

f

sinm ,r, d ,r en ~r sin m -

2.1!

d,r •

•

. (14)

is verkregen.
Wanneer m en m - 2 positief zijn is de eerste integraal
de minst eenvoudige; ten einde dus eene herleiding van
den meer tot den minder ingewikkelden vorm te verkrijgen lossen wij die integraal uit (13) op. De nherlei<lings·
formule"

Jsinm:rd:e-- !sinm-1:rcosx+ m~1
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geeft b. v. voor m = 3
' sxd ,v = - "3l'Q
2'- (Sln:r
'
d x=
.f Sln
Sln- .r cos ,1~ +:r
= - ! (sin 2 3: 2) cos ,r C,
voor m=2
.f sins :r d ,1' = - t sin ir cos :r t d x =
= - t sin ,r cos .v J x C.
Voor hoogere waarden van 'In moet men de formule ('15)
meermalen toepassen (natuurlijk telkens voor m eene andere waarde nemerdel. Al naarmate 'In oneven of even is
wordt dan ten slotte de integraal gereduceerd tot
.f sin x d x = - cos ,v C, of .f d .r = ,v C.
§ 180. Wanneer m negatief is, is dè laatste der integralen (U) de minst eenvoudige. Wij lossen dan die op;
stellen wij bovendien m - 2 = - 'TI, waarbij nu n positief
is, dan komt er

+

+ .r

+

+ +

+

r

+

1
COS;l'
n - 1 sinn - 1,1:

dx

, sin" x = -

n-2f
+ n -1 sin

d:r
n-

2 .r,'

• (16)

Uit deze vergelijking volgt b. v.
dir
• §
= - cot x
C,
..

f

SlD

J

+

,1'

d.v -

sinS.r -

1

-f

cos,v
sin' x

+

1

T.

fdx

sin x'

Door (zoo noodig herhaalde) toepassing van (16) kan men
de integraal

.'r
f

d:r

sinn ,v
geheel berekeneu, als n even en tot
dx
. sin x

• (17)

• (18)

reduceeren, als n oneven is. De laatste integraal kan
door (16) niet verder herleid worden (de formule gaat voor
'TI = 1 niet door); wij zullen intusschen aanstonds hare

w8ardeleeren kennen.
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Voor de integralen

( cosm.'t' d .v en

d.r,
(
• COS".T

•
kan men op dezelfde wijze reductieformules opstellen als
voor (12) en (\7); wij laten dit aan den lezer over. Overigens worden deze integralen door de substitutie .v=} 7r -!J
tot de vormen (12) en (17) teruggebracht.
§ 181. De integraal (18) kan gevonden worden door
den halven boog or als nieuwe veranderlijke in te voeren.
Men vindt dan

r
J
d .x
•

_

-

•

dH ,v)
I

t

_

-

{d t(tg}
.r) -l
I" + C
t
tg 1" .1"
•

sm .x ~ Sln!.r cos! . 1 ' .
g 1" .x
Hieruit volgt verder nog
d .x
(~ d Cl 7r - .x)
I
1
-cos.x = - . SIn!
. (' 7r - ,1'-)" = - 1 tg ("\" 7r - "1 .r) C =
= l tg H 1l" l·.x) C.
Wij voegen hier nog een paar andere eenvondige integralen
van goniometrische fuuctiën bij, nl.

j

+

+

jSin.x cos.xd.x

=1

sin.x d (sin .1:) =} sini:x

j tg.xd:x= f

+ 0,

Sin:Xd.x
jd(COS:x) = - I COS3:
=cos.x
cos.x
•
cos.x d.x Jd (sin z)
.
cotzdx=
.
=
.
=lsmz+C,
sm :x
J
J sm z

j . dm

=jd(tgz) =l

x

+

+ 0,

+ C.

sm3JCos.x
tgm' tg
De eerste dezer integralen bad ook gevonden kunnen wor
den door de herleiding
fsin :xooB.'(' d x= - Jeos x d (cos x) = - l eos'l.x
C,
of ook door het invoeren van den dubbelen boog x al:
nieuwe veranderlijke, waardoor men zou ;verkrijgen
f Bin x eOBm d!IJ = t .rein 2 x d (2 x) = -.l cos 2 t1J C.
Wegens de betrekkingen
sini x
cosi X = 1. en C()8 2 x OOSi.v - sini JJ

+

+

+

=
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komen deze verschillende uitkomsten werkelijk op hetzelfde
neer; alleen heeft men onder C in de drie formules niet
dezelfde waarde te verstaan.
De invoering van den dubbelen hoek kan ook bij andere
integralen goede diensten bewijzen. Zoo is b. v.
sin! :IJ cos' :IJ d :IJ = i
sin' 2 :IJ d (2 :IJ) =
= - 1J.." sin 2 :IJ cos 2 :IJ
C.
Een ander middel, om deze integraal te vinden, zou de
substitutie COS':IJ = 1 - sin':IJ zijn, waardoor het vraagstuk
tot het zoeken der integralen
.f sinll .1: d.1: en sin4 :IJ d :IJ
gereàuceerd wordt.
§ 182. Uit de waarden, die wij voor de onbepaalde integralen van" verschillende goniometrische functiën gevonden
hebben, kan men gemakkelijk bepaalde integralen afleiden.
Het eenvoudigst worden die, als èe grenzen eenvoudige
waarden, b. v. 0 en t 'Ir, hebben.
Men verkrijgt dan

.r

.r

+ t3: +

.r

f

'11"

OT

sin X d

:IJ

=

'
"
f

1,

T

•

cos:lJdx=1,

0

f:

'11"

'11"

J
:

'11"

f
J
:

'1I"

:

BinS:IJ d:IJ =

sin:IJ cos :IJ d

:IJ

COSs:IJ d

:IJ =

t

7r ,

= {-,

i,

Binll:IJ C()s :IJ d:IJ =

h

17
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Door in de reductieformule (15) eerst ;r = 0, vervolgens
.~ = i?r te substitueeren (waarbij de eerste term in het
tweede lid telkens wegvalt) en daarna af te trekken t verkrijgt men
i-Ir
m -1
sin- te d 3J =
sin'" - 2 3J d 3J.

(ir

J

om.

0

Vervangt men hierin m door m - 2, dan komt er

f

•

i Irsinm _ 2 .r. d te = :
0

=: (i

I!"

sinm -

4. .'IJ

d

.'IJ ,

• 0

waaruit volgt
il!" m
(m-1)(m - 3)
sin ol: d:e =
sinm - 4 :e d :e.
o
m(m-2)., 0
Door op nieuw de herleidingsfornmle toe te paBBen (thans
m door m - 4 vervangende) kan men de integraal tot eene
andere met sinm - 6 3J reduceeren. Aldus voortgaande verkrijgt men ten slotte J wanneer m even is
il!". In d _(m-1)(m-3) .... 3.1J ilr a 2 ) ... 4".
~ 2
3J o SIn .r .:e m(
m0

(il!"

J

J

-

(m-1)(m-3) .... 3.1
m (m-2) , .. 4.2'

I

T:f

en wanneer m oneven is
i Ir • m
(m - 1) (m - 3) ... 2 i" .
SlD .rd3J=
8lD3Jd3J=
o
m(m-2) .... 3 0
_ (m-1)(m-3) ••. 2
m(m-f) ••.. 3
§ 183. Eenige der hier besproken bepaalde integralen
kunnen, onafhankelijk van de onbepaalde, door zeer een·
voudige beschouwingen worden gevonden.
Vooreel'llt merke men op t dat steeds

f

f

I:

r

sinP 3J d 3J =

f:" coaP

xd 3J

.'.

•

(t9)

moet zijn. Substitueert men nl. in de laatste integraal.
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y, dan wordt, daar voor x = 0, y =
omgekeerd, terwijl d.7: = - dy is,

.r

= ! 7l' -

':r

{T
• 0

r.

is en

rT

1:1J"

0

cosP x d.x = -

}7l'

sinP y dy =

•. T:r

sÏ1lP'!J dy .

• 0

Bij de laatste herleiding is van de omstandigheid gebruik
gemaakt, dat (§ 165) bij verwisseling der grenzen van eene
bepaalde integraal die grootheid van teeken verandert.
Men kan nu verder opmerken, dat de waarde een er be~
paalde integraal geheel dezelfde blijft, wanneer men, de
grenzen onveranderd latende, de letter, die de onafhankelijk veranderlijke voorstelt, door eene andere vervangt. Let
men op de beteekenis der uitdrukkingen

{"j(X)d.1: en ("j(y)dy,
.-

ti

... '

a

dan ziet men gemakkelijk in, dat zij de limieten zijn van
sommen, die (als men het interval tusschen de grenzen bij
beiden op dezelfde wijze verdeelt) term voor term overeen~
stemmen. Daar dus
i
i:r sinP x d x
" sinP y dy =

r

•. (}

f

• 0

wordt, is de gelijkheid, (19) bewezen.
Op de volgende wijze kan men zich intusschen duidelijker rekenschap daarvan geven. Wanneer men in de beide
integralen van (19) het interval tus8chen de grenzen 0 en
t'1l' op zoodanige wijze in elementen verdeelt, dat die
elementen in de tweed~ integraal van· t '1I"af gerekend ~
lijk zijn aan die bij de eerste integraal, bij de waarde 0
te beginnen, dan beantwoorden aan overeenkomstige elementen ook gelijke bijdragen voor de Bommen, waarmede
men in (19) te doen heeft, zoodat ook die Bommen even
groot moeten zijn.

Uit (t9) kan men nu de waarde van foi:lJ"sinJ mdm en

J:'"" •.

:e d.:e onmiddellijk a1l&den.

- 268 -

Daar ·tooh die heide

I' . . . ......... .

260
integralP,:A, even groot zijn, zijn zij elk goelijk aan rie hem
hunt;,er BOm, waaruit volgt

fo
i

1t'

sin' .~d.x=

r

•

î ""cos' .vd,.}=~

0

f

{."Ir (sin' .x

• 0

+cos :c)d.x=
'l

=if:""d.x=i 7f•
Nu dit gevonden is kunnen ook integralen als

J:

sin' .x d .x,

Jo~

""sin' .x d .x,

enz. worden berekend. De grootheden sin'.x en cos'.x hebben nl. de eigenschap, dat de integratie ervan over de opeenvolgen.!~ quadranten van 0 tot t 71', van -} 7f' tot 7f'. enz.
steed.'3 dezeÎ1ae l'I"aaráe op:c.z:t. Om dit b. v. voor de beide
eerste quadranten te bewijzen kan men ruüus te werk. gtl?;:/..
Door .x = 'Ir - '!J te substitueQ~en verkrijgt m*!~

f T""ll' sinl.x d.x = - .[0T""sin!! '!J d'!J = Ji""sin' '!J dy =
1

1

0

.f

oi 11'sin' .x d $.

Of, in woorden uitgedrukt, wanneer men het interval tnsschen de grenzen bij de beide integralen
i,," l
fll' sinll .x d .x
sin .x d.x en
o
i 11'
op gelijke wijze in elementen verdeelt, zoodanig dat aan
elk element bij de eerste integraal, op zekeren afstand van 0
gelegen, een element bij de tweede beantwoordt, op gelijken
afstand van 'Ir, dan worden, daar de sinus van een boog
en die van zijn supplement dezelfde waarde hebben, de.
integralen term voor term aan elkander gelijk.
Wanneer men de BOm J sin' .xd.x uitstrekt over alle
elementen d.x, waarin men het interval van 0 tot ft kan
verdeelen, verkrijgt men natuurlijk dezelfde waarde, aIs"
wanneer men eerst integreert van 0 tot t ft, vervolgePS •

f
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van fr. tot 7r en daarna de uitkomsten optelt.
in verband met het boven gevondene,

J

;r

o sin' :e d

en evenzoo is ook

lIJ

I:

= 2

J};r
0

sinl! lIJ d lIJ = f

7r

cos' lIJ d lIJ = f '1r.

Ook de grootheden

J: ".sint x d J:;r sin'
lIJ,

Dus is,

.v cos' x d x,

J':'" cos~

xdx

kunnen thans bepaald worden. Voor de tweede vindt men,
als men 2 lIJ = Y stelt,

J

oir sins:e coss lIJ dllJ = iJ:ain S y dy = ft

7r.

Door verder gebruik te maken van de vergelijking
8in~ :e + 2 sins .v cosl! :e + cos4 :e = 1
ziet men in, dat

f

J''''

'r

OT

Sin'xdx+2J:'".sinllxcosllxdllJ+ : cos 4 l1Jd,v=f'1r}

of

dus

en

is.
Ten slotte merken wij nog op, dat men somtijds onmiddellijkkan besluiten, dat eene bepaalde integraal de waarde
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o

heeft I nl. dan, wann~er men de verdeeling in elementen zoo kan doen plaats hebben, dat deze twee aan twee
gelijk zijn met het tegengestelde teeken. Zoo is b. v.

f:

sin' :IJ COS :IJ d :IJ = 0 ,

daar voor twee waarden van :IJ, op gelijken afstand van 0
en van '11" gelegen, de fnnetie sin':IJ eos:IJ dezelfde grootte,
maar het tegengestelde teeken heeft.
§ 184. Met behulp van het in § 181. gevondene kunnen de beide laatste integralen, die wij in § 173 onder de
grondfonnnlee opnamen, worden berekend. In
dm
V xlë=+;=:=1.
stelle men tE = tg '1>, waardoor de integraal overgaat in

f

f e~'1>'1>

Nu is echter
tg (t '11"

+ t '1»

= l tg H'11"

= tg '1>

+l '1» + C.

+ sec '1> = iIJ + v;t + 1,

dus

f \I

diIJ

zI

.

+ 1. - l [iIJ + V ~ + 1] + C.

Door de substitutie: iIJ = sec '1> wordt de integraal
diIJ

J

V;t-1

tot dezelfde goniometrische integraal teruggebracht; men
vindt aldus

J11 ;:..

1. = l [m

+ V zI -

1]

+ C.

§ 185. Wij geven thans oenige toepassingen van het ge'
leerde. De inhoud der figuur OPB, (Fig. 15, p. 39), die
begrensd wordt door de parabool OP, hare as OB en de
ordinaat BP, wordt, als men de notatie van §. 31 llezigt
en OB == a &telt, gegeven door
..
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f:

\! 2 P :IJ d z.

De onbepaalde integraal is
fV2p:IJdz= V2p f V'; dz= i:IJ \/2px +c,
en hieruit volgt
Inb. OPB=ja V2pa=jOB X BP.
De bedoelde inhoud is dus het twee derde deel van den
rechthoek op OB en liP als zijden beschreven.
Wil men de lengte van den boog OP bepalen, dan heeft
men (§ 169), als oS- den hoek voorstelt. dien de raaklijn
met de z-as vormt, de integraal

J
4

d:IJ

cos$"

o

te zoeken, waarbij thans (§ 89)

tg~=V

:a:

is.

Men kon met behulp hiervan cos .9- in ,v uitdrukken,
maar eenvoudiger wordt de zaak, wanneer men .9- als onafhankelijk veranderlijke invoert, en dus d ie in d ~ uitdrukt. Men beeft nl.
z = t p cot· S" ,

dus

cos 3-

d:IJ=-p SIn
. a3-dS.

Voor :IJ = 0 wordt S" = t"., voor x = a neemt die hoek de
waarde 3-1 aan. die aan de raaklijn in P beantwoordt en
bepaald wordt door de vergelijking
tg 3-1 =

V! .
_a

Ken heeft dua

Boog
.

op= -

dS"

&I

J

p.

sins$'

JI1rsinas-·

= p.

1~

T

T

dS"

&•

, .'"'

, -,- <,
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Volgens § § 180 en 181 is

d~
lCOS!:t+ l
10..+0 ,
• • o . . = - Y . Ilo..
t
tgy"
{sln-..J
SIn "
dus

of
BoogOP=îp

{V 2pa (1 +y)-

-leV

+ ~a - V~aJ}'

1

Stellen wij ons thans voor, dat de figuur om de as OX
wentelt en zoeken wij den inhoud van het lichaam, dat
begrensd wordt door de omwentelingsparaboloïde en een
vlak door B loodrecht op de .x-as gebracht [dus de inhoud,
beschreven door OPB, of Inh. (OPB)]. Uit § 170 volgt
Inh. (OPB) = 2 'Ir P

•

fax d

X

0

= 'Ir P all ,

waaruit blijkt, dat het beschouwde lichaam half zoo grooten inhoud heeft, als de cilinder, die den door BP beschreven cirkel tot grondvlak en OB tot hoogte heeft.
Voor het deel, dat van het, omwentelingsoppervlak door
het vlak, dat in B loodrecht op de .x-as staat, wordt af·
gesneden [Oppervl. (OP)] heeft men

f

Oppervl. (OP) = 2 'Ir

of. als men weer

~

a

112 p
o

d.x

.x -:-:-:-0..,
C08J

als onafhankelijk veranderlijke invoert,

Oppervl. (OP) = 2

'Ir

p'J "s~
i

; d !:t.

&.

De on bepaalde integraal is

f

ooi!.&

fdain(sin.9-)5' = -

sin- § d.9-=.

t
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en hieruit volgt
Oppenl. tOP)

= t?l" pI!
_

2 ?I" _11
l'

-T

Gin! ~l -1] =
rl / (1 + 2 a)3 - iJ
LV \
P
•

§ 186. Laat, om ook een voorbeeld uit de natuurkundete hebben, AB (Fig. 65) een recbtlijnigen stroomgeleider
Fig. 65.
voorstellen (van wiens dikte
wij afzien), aan weerszijden
P.--4
tot in het oneindige uitge1\
l \
de richstrekt, en waarin
'
: ...
ting van A naar Been eleo,,
,
trische stroom bestaat. PQ zij
..r--,----:.lJ--c*\-=h~---YOB een oneindig klein deel dIJ
Veln een tweeden stroomgeleider, evenwijdig aan den eersten en met een stroom in dezelfde richting. De vraag is, uit de wet van Ampère
(Vrangst. 116, p. 224) de werking af te leiden, die PQ
van AB ondervindt. Wij laten daartoe uit eenig punt.
(h. v. het beginpunt P) van PQ eene loodlijn op AB neer
en bepalen de plaats van een punt der laatste lijn door
den afstand 3J tot het voetpunt 0 dier loodlijn, dien afstand
positief noemende, als hij, van 0 af gerekend, in richt.ing
met den electrischen stroom overeenstemt. Tusschen twee
punten C en D, op de afstanden 3J en te d x van 0 liggende, bevindt zich een element CD = d x van den stroomgeleider. Dit oefent op PQ eene aantrekking uit, volgens
de lijn PO (of eenige andere lijn, die twee in de elementen gekozen punten verbindt). Is PO = '1', L OPO = I/J,
en noemt men de stroomintensiteiten i en t, dan is de
bedoalde aantrekking volgens de wet van Ampère
2 - 3 sin'l I/J
.A. i i' d 8.
ril
d x.

.
I

I

in

"

'

+

in

Zij kan ontbonden worden in eene kracht
de richting
PQ en cene tweede volgens PO; de eerste is
. ., d (2 -- 3 sin s t/;) sin 'I/; d
A ~ 1, B.
'1'8
31,. ;
• (20)
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de laatste
(2 - 3 sin'1P) eos Wd
.~
I
te
A t t d 8.
r

•

•

•

(21)

Men overtuige zich ervan, dat deze uitdrukkingen altijd
juist zijn, onverschillig waar het element d te is gelegen,
mits men aan 1P hetzelfde teeken als aan te toeken ne.
Om nu de totale kracht te vinden, in de richting PO
op d 8 werkende, heeft men eene uitdrukking als (21 J voor
elk element d te op te st.eJlen, waarin men den stroom AB
verdeelen kan, en vervolgens op te tt>llan. Daar hierbij te
alle waarden van - 00 tot
00 moet doorloopen , wordt
de uitkomst voorgesteld door

+

A H'"d 8

J+00(2 - 3sin'~)
ra c08~ d te.
-00

Men heeft hier mpt eene gewone integraal te doen. daar
men r en 1P als functiën van de onafhankelijk veranderlijke te kan uitdrukken. Men heeft nl., als men PO = 1

stelt,
r

=

1/ l* +:e', 0081P

= i.r

Het eenvoudigst wordt echter de waarde der integraal g~
vonden, wanneer men ~ als onafhankelijk veranderlijke invoert. Uit
te=l.tg~

volgt

Voorts is
1
- C081P'
en daar, voor te = - 00 of
00, 1P = wordt, wordt d. kracht in de riohting PO

"'--

+

+ilr

J

=

}

«"

of

+t

A i i' à B .
(2 _ 3 iin'",) COl '" d W 2 A i i d,
l.
r
•..
l
- i lr
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(men make hierbij gebruik van de formule
f sin' 1/1 oos 1/1 d 1/1 = J' sin' 1/1 d (sin 1/1) = t sin s 1/1 C).
Gaat men op dezelfde wijze te werk met de kracht in de
richting PQ, dan verkrijgt men uit (20)

+

j

+i- W

A itl •d 8- , -

(2 -

1

3'
• ./, d ./,
smII ./,)
"t" sin "t"
"t" ,

.. :r

welke uitdrukking echter = 0 is, daar voor gelijke poaitieve en negatieve waarden van 1/1 de functie onder het
integraalteeken dezelfde grootte, maar het tegengestelde
teaken heeft (verg. § 18:l).
Op eene dergelijke wijze kan men ook bet geval behandelen, dat het element PQ in plaats van evenwijdig aan
AB in de richting van het verlengde van OP loopt. De
aantrekking van CD op PQ is dan
..
sin 1/1 cos 1/1
•

•• 3 A i

t

d 8.

----2--

r

dx

en de componenten evenwijdig aan AB en volgens PO
worden
. .,
sin' 1/1 cos ;fI
3 A , t d 8.
2
d .1'
r

3 Ai

ot"

d

8.

sin 1/1 cosll 1/1

r

d .'/',.

Bij integratie geeft de laatste grootheid 0 en uit de
eerste volgt eene kracht, evenwijdig aan AB met de
grootte
2Aii'd8
l
§ 1.87. Bij de tot nu toe behandelde integralen kwam
slechts eene enkele onafhankelijk veranderlijke voor. Laat
thanB echter 3J en y twee dergelijke grootheden zijn enlaat
die door ge1ij ktij di ge verandering van zekere beginwaarden
"'11 Yl in de eind waarden zt, Yll overgaan. Wij knnnen
deveranderiagen van ,'}Jeny in oneindig kleine deelen
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splitsen. waarbij dan onder d:c e::. dy gelijkiijdige aangroeiingen verstaan zullen word~n. Wanneer verder twee
grootheden X en Y gegeven :tijn, die van :c en y afhangen (en wel elk in het al ó emeen van de beide onafhankelijk veranderlijken) kunr.en wij de uitdrukking
X d:c

+ Y:d y

• • • • • • (22)

vormen, daarbij voor X en Y de waarden nemende, die
deze functiën !.ebben aan het begin der door d.1J en dy
voorgesteld~ aangroeiingen. Beschouwen wij nu de grootheid, è;e men verkrijgt door voor elk oneindig klein deel
uer totale verandering van :c en y eene uitdrukking als
(22) op te stellen en vervolgens te sommeeren.
Zooals men ziet heeft die optelling veel overeenkomst
met de in § 164 besprokene; men noemt de som dan ook
eene (bepaalde) integraal en stelt ze door het teeken

.f (X d :c + Y d y).

• • • • • (23)

voor. Er is intusschen ééne omstandigheid, waardoor deze
grootheid zich onderscheidt van de vroeger behandelde integralen. Zoodra men nl. met twee onafhankelijk veranderlijken te doen heeft kan de overgang van het eene stel
waarden tot het andere op verschillende wijzen plaats hebben. Men kan b. v. eerst .1J alleen doen toenemen, en
daarna, bij eene standvastige waarde daarvan, y doen ver"
anderen, of omgekeerd. Maar men kan ook de aangroeiingen der eene veranderlijke met die der andere gelijken
tred doen houden, zoodat de veranderingen voortdurend in
dezelfde richting geschieden (verg. § 139). En nog op
tallooze andere wijzen kunnen de aangroeiingen van :c en
y gecombineerd worden, zoodat toch altijd van dezelfde
beginwaarden uit dezelfde eindwaarden bereikt worden.
Het duidelijkst ziet men dit in. wanneer men onder .r
en '9 de COÖrdina.ten van een punt in een plat vlak verstaat (Fig. 66). De beginwaarden van :cO en y worden dan
dooreen punt Pil de eindwaarden door een tweede pont
p. voorgesteld en de overgang van :Cl' Yl tot :c.' 11. komt
neer op eenebeweging van PI naar PI' Deze kan nu
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echter langs verschillende lijnen geschieden.
Terwijl nU voor eIken "integratieweg" de som (23) eene geheel bepaalde
beteekenis heeft, zal hare waarde in
het algerr;een van den gekozen weg
afhangen. Integralen als (23, zijn dns
door de begin- en de eind waarden der
onafhankelijk veranderlijken niet ge-

heel bepaald.
§ 188. Een een vondig voorbeeld moge dit toelichten.
Zij X = y, Y = a (a constant). Kiest men dan als integratieweg vooreerst de gebl'~=dn iijn P 1QPi ' waarvan ae
zijden evenwMig ~éill de coördinaatassen loopen, dan kan
(23) !.::.i,wee deelen gesplitst worden, beantwoordende aan
de door P 1Q en QP8 voorgestelde veranderingen. Bij de
eerste is steeds Y = Yl' dy = 0; zij geeft dus voor (23)

bij de tweede verandering daarentegen is OJ = OJi

,

d OJ = 0 ,

zoodat daaruit voor de gezochte som de bijdrage

j V'ady=aÛ!,-Yl)
, V1

volgt. De uitkomst der integratie over den geheelen weg
is dns
!P QP.(XdOJ+ Y dY)=Yl (OJll-OJl)+aÛ!ll-Yl)' .. (24)
1

waarbij wij ter onderscheiding den integratieweg bij het
integraalteekenhebben aangegeven.
Door eene dergelijke berekening vindt men

f

,PIRP.

(Xda:+ Y dy)=y,(OJ,-OJ1)+a(y'-Yl)· •• (25)

Heeft de beweging van PI naar Pi plaats volgens de
reckte lijn PIP.. ,dan bestaat tusschen de gelijktijdige
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aangroeiingen d x en ti Y vool'tdurend de betrekking
d:x=
-~

,

XI-Xl

Yll-Yl

dy,

aoodat (22) overgaat in
XII-:Xl

~-.--.: Y d y

Yll - Yl
en de gezochte integraal in

r

(Xd x+ Y dy)

- PIP,

+ a dy

X, J'!1. ydy + a [!IS dll=

:Xi -

'!fJ-'!h!I.'

!ft

=HVII+Jh)(XIl-Xl)+a(Y,l-'!!l) . . . (26)
Om de waarde te berekenen, die de integraal aanneemt
voor eenige kromme lijn PISPI zou men de plaatsvau
een punt daarop kunnen bepalen door den b. v. van P
af gerekenden boog 8. Aan eene beweging over den oneindig kleinen afstand d s zouden dan (§ 73) de aangroeiingen
dx=eos3-ds, dll=sÎn3-ds
beantwoorden en voor (22) zou men hebben
(X cos .9- Y sin 3-) d 8.
Daar in elk punt der kromme lijn X, Y en 3- bepaalde
waarden hebben zou men X cos .9- Y sin 3- als eene functie
van 8 kunnen uitdrukken en als men Boog PtSP, = S
stelt. zou ten slotte de waarde der som

+

+

r

• p,sP.

(Xd:x+Ydy)= fS(XCOS3-+Ysin&)d8•.. (27)
• 0

door eene gewone integratie worden gegeven.
Gelijk reeds de waarden (24). (25) en (26) van elkander
versehi11en zou men in het algemeen ook voor elb kromme
lijn P1SPI eene andere uitkomst verkrijgen.
.
Hiermede hangt nog eene andere omatandigheid samen.
Men kan de veranderlijken langs een zekeren". ''f3Il
Alt. '!Il in .t" 11. doen overga'o en ze vervolgenslugt~
anderen weg tot deoorspronblijke waatd~ten.lgbnqren.
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Meetkundig uitgedrukt, men kan (Fig. 67) na de beweFig. 67.
ging P1QP. langs een anderen weg
P .RP1 tot het uitgangspunt terugkaeren. Strekt men nu de integraal
(23) uit over de gesloten lijn
Pl~PJRPl' dan zal hare waarde bestaan uit twee deelen. van de bewegingen P1QP. en P.RPl afkomstig.
Het laatste deel verschilt echter slechts
ij
x: in het teeken van de waarde. die de
integraal aanneemt, als zij voor de omgekeerde beweging
PIRP. wordt genomen (verg. § 165) en men k~n dus voor
de' integraal over de gesloten lijn het verschil schrijven
van de waarden, die zij voor de bewegingen P1QP. en
PIRP. verkrijgt. Daar nu die waarden ongelijk zijn, is
de waarde van (23) over de gésloten lijn uitgestrekt, dus
bij gelijkheid der begin- en eind waarden van a: en y. in
het algemeen niet O.
Iü het boven behandelde geval is b. v. de uitkomst der
integratie over den omtrek van den driehoek P1P.Q
HYlI - !/t) (:Cl - .v1)·
§ 189. Het gezegde kan gemakkelijk worden uitgebreid
tot het geval van meer dan twee onafhankelijk veranderlijken. Zijn tD, Y, z, . .• deze grootheden, X, Y, Z, ••.
zekere functiën daarvan. dan kan men voor gelijktijdige
oneiniig kleine aangroeiingen d:c, d Y, d z, ..• de. uit- .
drukking
Xd:c+ Y dy+Zdz+ ...
vormen en vervolgens de som
f (X d tD Y dy Zd z
(28)
nemen, nitgestrekt over al de oneindig kleine deel en.
waarin men den overgang van de beginwaarden :Cl' YI'
Zll ••• in de eindwaarden :cll • Ya, ':1I' ••• kan splitsen. De
waarde der integraal is in het algemeen afhankelijk van
denintegratieweg en zij wordt niet 0 voor een kringloop
van,eranderingeo t . waarbij a:, y, z, . .• weer tot hUDn&

+

+

ool'8pronkelijkewaarden terugkeeren.
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Zijn er drie onafhankelijk veranderlijken , dan kan men
ze als de coördinaten van een punt in de rnimte opvatten
en elke verandering door beweging langs eene zekere lijn
voorstellen.
Het verdient nu opmerking, dat er één geval is, waarin
de uitkomst der integratie onafhankelijk van den integratieweg wordt. Dit doet zich voor, zoor~ de functiën
X, Y, Z, .. , de bijzondere eigenschap oezitten (§ 146),
als de partieele differentiaalquotienten naar ti: , y, z, ...
van eene zelfde functie cp voorgeste1,d te kunnen worden.
Dan is nl.
~4>

~4>

è)(/>

Xd.x+ Y dy+Zdz+ ... . =~
d.x+~dy+~dz+ ••..
IJ :r.
y.
IJ Z
(J

de aangroeiing (~ 134), ~:e cp ondergaat ten gevolge der
veranderingen d.x, dy, d z, ... Daar dit van elk element
der integraal (28) geldt zal de som van alle elementen
niet anders zijn dan de aangroeiing van ep bij den overgang der onafhankelijk veranderlgken van .xl' !h I Zl ••••
in .x~, y, I Z" . . . Dit verschil der begin- en eindwaarde
van cp is natuurlijk onafhankelijk van de wijze, waarop
die overgang plaats heeft. Keert bij een kringloop van
veranderingen ook ep tot de oorspronkelijke waarde terug,
dan is de integraalO. 1)

.

~ep

dep

Is m het platte vlak X = i) ti: en Y = è) yenzoekt men
de integraal (27) langs de kromme lijn PlSP~ (Fig. 66),
dan zal men cp op die lijn' als eene fnnctie van 8 kunp.en
beschouwen. Blijkens de formule (3) van p. 176 is dan

XCOSS+Y8in3'=:~
en de integraal (27) gaat over in

J

S~d8
o

è)8

1) Hierbij is ondersteld, dat de functie ft..~ ia. fa a&t niet het
geval, dan behoeft de uitkomst der integratie over een p1_ lniJag' met
altijd. 0 te lijn.
"
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en is dus gelijk aan het verschil der waarden, die 4' in
PI sn P,unneemt.
§ 190. Het bovenstaande vindt eene belangrijke toepass~ in de mechanica. Wanneer op een punt P eena
kracht werkt, die in de richting der (onderling loodrechte)
coördinaatassen de componenten X, Y, Z heeft, .zal de ar.beid daarvan bij eene oneindig kleine verplaatsing van P
met de componenten d z, d!J, d z worden voOl'gesteJddoor
Xd.x+Ydy+Zdz
(§ § 17-1 en 47). Door eene integratie .zal men hieruit den
arbeid berekenen, dien de kn.cht verriobt, wanneer bet
punt eene eindige verplaatsing van PI naar P, ondergaat.
Waren X, Y, Z willekeurige funetiën van de coördinaten,
dan zou deze arbeid van den weg tusschen PI en P, afhangen. Zoodra echter de krachtcomponenten (§ 147)
als de partieele dHferentiaalquotienten eener krachtfunctie
.:p lmnnen worien opgevat z81 tie 8.1'beid onafhankelijk van
den iDgeslagen weg worden; hij wordt dan gegeven door
het 'Y9l'8Chil der "".'l'den. die (]) in PI enPI heeft. Beschrijft het punt eene gesloten baan, dan is in dit geval
de arbeid O.
Om een ander voorbeeld te hebben verbeelden wij ODS
een lichaam, waarvan de toestand dool' de temperatuur t
en het volume 11 geheel bepaald is. Toestandsveranderingen komen dan op· eene va_tie .dezaronafhankelijk veranderlijken neer. in het algemeen moet bij zulk eene
verandering eene zekere hoeveelheid warmte aan het lichaam
worden toegevoerd, en deze kan voor eene oDéind'ig kleine
verand~ worden voorgesteld door
.
X à 11 +Y ti t, . . . . • . (29)
waar X en Yotunctiän van 11 en tzijn. De ervaring leert
nu, dat dehoev.eelheid warmte,die men aan het lichaam
Inoet toevoeren, wanneer het uit een zek.erenbegin- in
een zekeren eindtoestand overgaat, verschillend is , naar
gelang v_. den weg,. langs welken de verandering geBohiêè1t.inverbanil hiemaede kunnen dan ook X enT
niet.alà Q.cte.partlee1e4i1l'erentiaalquotienteneener zelfde
18
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grootbeid worden opgevat en is ook niet (§ 146) ()()~ =

!.

~

1)

De mechanische warmte theorie leert verder, dat de uitdrukking, die ontstaat, wanneer (29) door de absolute temperatuur T (die eene functie van t is) gedeeld wordt, wel
als de differentiaal eener fnnetie kan worden voorgesteld.
;- en

~

zijn dus de partieele ditferentiaalquotienten dier

functie naar v en t, en zij voldoen aan de betrekking
()()t ( ; )

=

()()v

(i}

Berekent men de integraal

JXdvtYdt
voor eene zekere verandering van bet licbaam, dan zal de
waarde alleen van den begin- en den eindtoestand afhangen. Voor een kringloop van veranderingen verdwijnt de
integraal.

VRAAGSTUKKEN.
129. Bepaal de volgende integralen:
1.

J::; .
4.

2.

f:e

ti; d:e;

J +:eI) (1

V:ed:e;

,IS.

s. f "'MI d:e;

J1-':e

dm;

]) Men vindt dllurijll voor de uitdrnkkiag (29) het teeken dq of een
dergelijk gebezigd. Uit het gezegde 'lijkt. dat Dien dit echter met ~ op'
vatten all de diJfemltjaal eener çootheid, Q, die "tán.1I en t afhangt. Men
heeft ti Q eenvoudig all eene oneindig kll!inegroothei4 te Oeaohouwen.
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6.

=: d

J!

8.J«>da:.x;

9.

3

1

l

f

T

13.

0

f

i:>r

16.

0

f

F+q
.
xl

J"da:.
a: '
a

d a:;

p-q

+l

da:
V1-.x2;

•

7.

a: (n geheel en positief);

14

,

J
J

d ,'I:

•

1+xI'

-1

+a

sin.'l1

d.'l1 ;

17.

-a

19.

:r

da:

2 ;

18.

COS .'1:

J~:(ez + e-

z) d

f:sinaa:da:;

a:.

130. Bereken door invoering van eene nieuwe veranderlijke en zoo noodig door splitsing de integralen:
1. !(2+.'l1)'d.'l1;

4.

f.'l1

(:+
7.

~.

f

2);

6.

J:t~:d.'l1;

f :c'd~

fl (1- 0:1) d.'l1;

t..'
0

2.

1;
8.

1I.

6.

f oi

Ir

fl (! ~:) d.'l1;

sin (De +.'l1)

J
i

d

sin (A'. + .'l1) COS (13 + .'l1) a: ;

J!~~d.'l1;

d.'l1;

Sin (De+.'l1)
.'l1)

Ir

10..

0

COS (13 +

18.
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1+.'l1
+:e d.'l1;
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19.f

.!

IS •

sin .~ sin 2 x d x;

o

(ez' res d ,x j

24.

20.

f

.

V

2s.Ie +
a

,xdre
i;
1-:.

bz

'

;lId.l:;

fl (1. + x') .'1: d ,x ,

25.

d.v
.
,x+bsm'l,x
( t,x=:
g
y),

f
f+
f a-t!;g .~
aC08i

dre ;
a4 +,x4
x

22·f,x 'IV p+ q rei d,x;

21. ft!.. ::';

26.

00

f

+f3

d,x
d,x
.
29.
.
q cos,x (x=2y);
AI sm re
cos.V (herleId
den noemer tot een enkelen term, § 1. 4).
2S.

80.

p

81.

(vermenigvnldig eerst teller en noemer met cos,x);
(tg»,x d,x;

82..

.>

88..

d,x
+
r ez (ez = y),
1.

r

d,x
ez+e- z (ez = y)

131.. Zoek door partieele integratie de waarden van
.rBg'8in.~

d x en .fBg tg re d re.

132. Dezelfde bewerking, op de verschillende wijzen,
die mogelijk zijn, toe te passen op

.r eaz eos{3 re d,x
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tal en (3 constant) en uit Je uitkomsten de waarden dezer

integralen af te leiden.
133. Bepaal

f

Cl>

o

e- tt: sin .x d.x en

.

(/Xle--

IC

cOS.'C d x.

0

134. Stel eene reductieformule op voor
.f .'Crlt sin p :e d :c
(m en p constant) en bepaal daarmede de waarde der integraal, als m = 1, 2 of 3 is.
135. Bereken de integralen
.f:ei e- Z d x en .f:es l:e d:e.
136. Pas op verschillende wijzen de partieele integratie
toe op
f .'Cm etJ< IC cos {3 x d x en f xm etJ< IC sin {3 :e d :e
en zoek eene formule, waardoor deze integralen tot andere
met een lageren exponent van x herleid kunnen worden.
137. Herleid tot een meer eenvoudigen vorm

.f e a + bIC + c..,' d x.
138. Bepaal de waarde van

jo

}:r

sine ot d :e,

(:r

sinll .'IJ cosll X d x,

~

0

f

{:r

sinll X d x,

0

JI7l' sin (al +:e) oos ({3 +.2:) dot,
+
ot)
d
x,
(
. 0 0
}:r

f:

sin' (al

:r

Sinll

ha:dx,

T

f:

sinmotsinnxdx

(bij de laatste integráal onderscheide men de gevallen, da~
de gelteele getallen m sn n gelijk of ongelijk zijn).
. 139. WamlS8l' 'bij }w; gebruik van seheefhoekige c~
cUuatea de vergtUijking eeaer kromme lijn in den vorm.
Y= 1(31)
is gegeve, boe kan dan de inhoud berekend worden Va1l
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het deel van het platte vlak, dat begrepen is tussehen de
as der abscissen. de kromme lijn en twee ordinaten?
140. Toepassing op cene hyperbool, die door de asymptotenvergelijking bepaald is.
141. Men vraagt bij de ellips en de hyperbool, wanneer deze op de wijze van § § 27 en 29 door hunne vergelijking zijn gegeven, den inhoud te berekenen van het
deel van het platte vlak, dat begrepen is tusschen de
kromme lijn, de ,v-as en eene ordinaat. Uit de uitkomst
den inhoud der ellips af te leiden.
142. Wanneer eene figuur in een plat vlak de vormverandering ondergaat, die in § 37 besproken werd, hoe
verandert dan haar inhoud?
143. Bepaal den inhoud der figuur, die begrensd wordt
door de kettinglijn (Vraagst. 30, p. 64), de beide ooördinaatassen en eene ordinaat.
144. Wat is de meetkundige beteekenis van

(b ydJJ ,
.,- a

wanneer <1: en y de coördinaten van een punt eener kromme
lijn voorstellen en de laatste grootheid niet voortdurend
hetzelfde teeken behoudt, wanneer .1: van a tot b toeneemt?
145. Den inhoud van den sector te bepalen, die begrensd
wordt door een deel een er parabool, de as en een voerstraal, uit het brandpunt getrokken. Men bezige daarbij
de poolvergelijking, die in Vraagst. 33, p. 65 gevraagd
werd.
146. Bereken volgens de methode van § 170 den inhoud eener bolvormige schijf.
147. Eveneens van het deel, dat van eene omwentelingsellipsoïde wordt afgesneden door een vlak, loodrecht
op de as van wenteling.
148. Bij het lichaam, dat in § 170 besproken werd,
kan men de beide platte grensvlakken grond- en bovenvlak, hun afstand de hoogte, en een vlak evenwijdig aan
de beide eersten en op gelijke afstanden daarvan aangebracht, het middenvlak noemen. Toon nu aan, dat in
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alle gevallen, waarin S (§ 170) als eene functie van den
vorm
. s = p q ,'I; '1' iC2 •
• (a:)
(p, q, r constant) kan worden voorgesteld, de inhoud van
het lichaam gevonden wordt door één zesde der hoogte
met de som van het grondvlak, het bovenvlak en 4 malen
het middenvlak te vermenigvuldigèn.
.
149. Bewijs, dat aan de voorwaarde (a) voldaan is bij
eene prismoïde, eene bolvormige schijf en bij de lichamen,
die ontstaan, wanneer omwentelingsellipsoïdes , paraboloïdes
of byperboloïdes gesneden worden door twee vlakken, loodrecht op de as.
150. Indien de kettinglijn van Vraagt. 30 (p. 64) om
de ,r-as wentelt, hoe groot is dan de inhoud van het
lichaam, dat door het gevormde oppervlak en twee vlakken
loodrecht op de ir-as en waarvoor ,1~ = 0 en ;c = a is wordt
begrensd?
151. Den omtrek eener ellips door eene zoo eenvoudig
mogelijke integraal voor te stenen~ (De waarde daarvan
kan door hetgeen in dit hoofdstuk besproken werd niet
worden gevonden).
15'2. Wanneer de poolvergelijking eener kromme lijn in
den vorm
'I' = F (3-)
gegeven is, vraagt men de lengte van den boog tusschen
twee punten, waarvoor 3- de waarden .9- 1 en .9-9 heeft, door
eene integraal voor te stellen.
153. Men berekene de lengte van den boog OA der
r,ycloïde (Fig. 45, p. 1(2) door den hoek BMe als onafhankelijk veranderlijke in te voeren en op te merken, dat
bij eene oneindig kleine aangroeiing van dien hoek het
punt B een oneindig kleinen cirkelboog beschrijft. (Verg.
de uitkomst met die van § 1-10).
154. Een gelijkmatig met stof belegd deel AB eener
reehte lijn en een punt P daarbuiten zijn gegeven. Eenig
element d x van AB, bij het punt Q, op een afstand l'
ad ,1'
van P gelegen, trekt P aan met eene kracht - i - (a con-

+ +

l'
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stant). De componenten in de richting van AB en loodrecbt daarop te bepalen van de totale kracht, door de lijn
op Puitgeoefend.
155. Een bewegelijk punt P wordt door een vast punt
o aangetrokken met eene kracht, die evenredig is met
de mde macht van den afstand. Welken arbeid verricht
die kracbt, wanneer bij eene verplaatsing van P de afstand tot 0 van r l in rs overgaat?
156. Eene gasmassa, die aanvankelijk onder den druk
Po het volume VI) inneem t, zet zich uit. Daarbij verandert de druk p gelijktijdig met het volume v zoodanig ,
dat steeds

in = (~)k
is (k constant). Gedurende eene oneindig kleine uitzetting
d v verricht het gas b!j het overwinnen van den uitwendigen druk een arbeid p d v. Welken arbeid verricht het
gedurende de geheele uitzetting van de oorspronkelijke
ruimte tot een volume vI? Bijzonder geval: k = 1.
157. Eene vloeistof stroomt door eene buis met cirkel'Vormige doorsnede (straal R). De beweging is overal evenwijdig aan de as der buis gericht, en de snelheid in eenig
punt op een afstand r van die as wordt door a (RI - ril
gegeven (a 00nstant). Men vraagt het vloeistofvolume , dat
gedurende de tijdseenheid door eenige doorsnede stroomt.
(Men beschrijve daartoe in de loodrechte doorsnede twee
cirkels, concentrisch met haren omtrek, met de stralen
'I' en 'I'
d r en beschouwe vooreerst de hoeveelheid vloeistof, die door den amallen ring tusschen die cirkels stroomt.
Eene integratie levert dan de gezochte hoeveelheid).
158. Volgens de wet van Torricelli is dfl hoeveelheid
vloeistof, die onder de werking der zwaartekracht door
eene kleine opening in een dunnen wand uitstroomt, per
tijdseenheid '" \/ h. waarbij '" eene constante is en h de
hoogte van den vloeistofspiegel boven de opening voorstelt.
Bij een gegeven vat is de grootte Q van den vloeistofspiegel natuurlijk eene functie van }1. Men stelle nu eene

+
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uitdrukking op voor den tijd, noodig voor eene oneindig
kleine daling van den vloeistofspiegel en vervolgens voor
den tijd, gedurende welken de hoogte daarvan boven de
opE'uing van hl in It~ overgaat. Bijzondere vormen van
het vat: een verticaal geplaatste cilinder, een kegel met
de uitstroomingsopening aan den top en een bol met de
opening aan het laagste punt.
159 . Wanneer tusschen eene begin waarde a en eene
eindwaarde b der onafhankelijk veranderlijke x een aantal
andere waarden ;C1' .'Cs ' '" worden gevoegd, die met gelijke verschillen opklimmen, noemt men de limiet, waartoe het rekenkundig midden van 1 (·1.'1)' 1 (x2 ), ••• nadert,
bij voortdurende toeneming van het aantal tusschengevoegde
waarden, de gemiddelde waarde, die de functie 1 (.'/:) heeft,
als .r het interval van a tot b doorloopt. Te bewijzen,
dat die gemiddelde waarde wordt voorgesteld door

f:l(x)d~
b-a
160. De waarde I der integraal

J:

1(,1.') d x

.

,..':

"

hangt van de grenzen a en b af, is dus als eene functie
daarvan te beschouwen. Welke waarden hebben de part" 1 d·1r.
. Iquotienten i)i)Ia en i)I?
.lee e l.uerentIaa
i) b .
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DUBBELE EN VEELVOUDIGE INTEGRAI,EN.

§ '191. Wanneer de onafhankelijk veranderlijke .IJ de
langs eene gegeven lijn gemeten afstand tot een vast punt
is, stelt

eene som van termen voor, die elk van een element dier
lijn afkomstig zijn. In vele gevallen heeft men met dergelijke sommen te doen, waarvan elke term bij een oneindig klein deel van een oppervlak of van eene ruimte
behoort.
Verbeelden wij ons, dat in de verschillende punten van
een plat vlak V loodlijnen worden opgericht, waarvan de
lengte z volgens de eene of de andere wet van de plaats
in het vlak afhangt; de uiteinden dier loodlijnen liggen
dan op een bepaald oppervlak S. Laat verder door eene
gesloten kromme of gebroken lijn een deel van het platte
vlak begrensd zijn en denken wij ons een recht cilindervlak geconstrueerd, dat die lijn tot richtlijn heeft. Wij
stellen ons de vraag, den inhoml I van het lichaam te
bepalen, dat begrensd wordt door dit cilindervlak, het
platte vlak V en het oppervlak S.

-I

1
)
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Wij kunnen het grondvlak van dit lichaam in een aantal
deelen À V verdeelen 1) en in overeenstemming daarmede
het lichaam zelf in de verschillende door het oppervlak S
afgesneden cilinders (of prisma's), die deze deelen tot
grondvlakken hebben. Gemakkelijk ziet men in (verg.
§ 65), dat de inhoud van een der deelen van het lichaam
zal gevonden worden door de basis À V te vermenigvuldi.
gen met de lengte, die de loodlijn ergens binnen À V heeft.
Neemt men voor z de waarde dier grootheid in een
willekeurig gekozen punt binnen of op den omtrek van
À V, dan zal dit niet juist de bedoelde loodlijn zijn.
In·
tegendeel, deze zal van z iets afwijken, en dus door z E
kunnen voorgesteld worden, zood at het beschouwde deel
E À V wordt.
van het lichaam z Á V
Ten einde dezen inhoud en dus door optelling ook de
geheele grootheid

+

+

I=~zÀ V+~EÀ

V

te berekenen, zou men voor elk deel À V de grootheid E
moeten kennen. Deze is nu in de meeste gevallen niet
gemakkelijk aan te geven. Wij kunnen echter gebruik
maken van de omstandigheid, dat E tot 0 nadert, wanneer
men al de afmetingen van À V voortdurend laat afnemen;
immers, daarbij verdwijnen meer en meer de verschillen
in de lengte der loodlijnen in verschillende punten van
A V. Het gevolg is, dat bij het klimmen van het aantal
dooIen en bij het afnemen van elk daarvan, de som k E Á V
tot de limiet 0 nadert (verg. § 162) en hieruit blijkt, dat
L=Lim~zÁ V
moet zijn, zoodat men door deze som voor' een steeds
grootsr aantal deelen À V te berekenen, I met eIken verlangden graad van nauwkeurigheid kan leeren kennen.
§ 192. De overeenkomst tusschen de bovenstaande grenswaarde en de integralen van het vorige hoofdstuk valt
onmiddellijk in het oog. Ook hier heeft men met een
1) Het teeken ~ stf'lt thans niet de aangroeiing eener grootheid, maar
eenvoudig een deel van V voor.
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oneindig groot aantal oneindig kleine termen (elementen)
te doen. Het is daarbij weer onverschillig, welke der
waarden, die de functie z binnen de grenzen van ~ V
heeft, met ~ V wórdt vermenigvuldigd, gelijk men trouwens :; door elke andere grootheid mag vervangen, welker
verhouding tot :; de eenheid tot limiet hetlft. Wij zullen
ook thans het somteeken door f en het teeken ~ door d
vervangen 1), en schrijven dus
I=fzdV.
. (1)
Natuurlijk moet bij zulk eene vergelijking altijd worden
aangegeven, over welk deel van het ylak de som moet
worden uitgestrekt.
Er is intusschen één punt van verschil tusschen de integraal ('1) en de vroeger beschouwde. Daar alle afmetingen van d V tot 0 moeten naderen, is dit element, wanneer \yij die' afmetingen van de eerste orde noemen, oneindig klein van de tweede orde (zood at bij de berekening
ervan groot,heden van de derde en hoogere orde mogen
weggelaten worden). In overeenstemming daarmede moet
men, zooals ons weldra zal blijken, om de waarde van (1)
te hepalen, twee integraties als de vroeger behandelde op
elkander doen volgen.
§ 1 U3. Wij doen nog opmerken, dat men de deelen
~ V niet noodzakelijk zoo behoeft te kiezen, dat zij, zoolang zij nog eindige afmetingen bebben, te zamen juist
het voorgeschreven deel A van het platte vlak, het in tegratiegebied ,beslaan. Men kan ze ook zoo nemen. dat de
som der deelen aan den rand iets van A afwijkt, mits
slechts die afwijking hij het toenemen van het aantal deelen
tot 0 nadert. Immers, daar}; z .:1 V
E .:1 V steeds den
inhoud van het lichaam voorstelt, dat de som der deelen
tot grondvlak heeft, zal de limiet dier uitdrukking, dus
.f z dV het lichaam voorstellen, met Lim }; ~ V, dus met
A, tot grondvlak. Deze omstandigheid maakt het mogelijk, om, onafhankelijk van de wijze, waarop A begrensd

+ };

1) Van dit laatste tooken geldt dan eene dergelijke opmerking als boven
van iJ.; d" stelt niets meer voor, dan een oneindig klein deel van V.
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is, eene eenvoudige gedaante voor de deelen ~ V te kiezen. Het is b. v. in vele gevallen wenschelijk , daarvoor
de rechthoekjes te nemen, die ontetaan, wanneer twee onderling loodrechte serieën van evenwijdige lijnen worden
getrokken. Moesten nu die rechthoeken, ook wanneer zij
eindig zijn, het deel A juist beslaan, dan zou slechts bij
bepaalde vormen van A (b. v. bij een rechthoek) deze verdeeling kunnen worden toegepast. Ten gevolge van het
boven gezegde kan men echter ook als A op willekeurige
wijze, b. v. door eene kromme lijn. begrensd is, de verdeeling in rechthoeken bezigen. Want men kan de som
dier rechthoeken altijd zooveel tot A doen naderen, als
men verkiest.
§ 194. Yele andere vraagstukken voeren tot uitdrukkingen als (1) en ook over gebogen oppervlakken kunnen
dergelijke integralen voorkomen. Laat b. v. over een oppervlak S eenige stof (of de electriciteit) met de veranderlijke dichtheid cr verdeeld zijn. Daar de waarde dier dichtheid in een bepaald punt gedefinieerd wordt als de hoeveelheid stof, op een oneindig klein deel van het oppervlak aanwezig, gedeeld door de grootte van dat element
(m. a. w. als de hoeveelheid stof per eenheid van oppervlak, wanneer die door eene evenredigheid uit de hoeveelheid, op een element aanwe7.Ïg, wordt berekend) wordt
omgekeerd de hoeveelheid stof op een element d S door
het product cr d S gegeven. Wil men hieruit de hoeveelheid stof voor eenig gegeven deel van S afleiden, dan zal
men de integraal

..fcrdS,
over dat deel uitgestrekt, hebben te berekenen.
In het algemeen, zoodra cp eenige functie is, die in
elk punt van het oppervlak eene bekende waarde heeft,
zal men de som .f cp d S kunnen nemen, of, zooals men
zegt, de functie over het oppervlak kunnen integreeren.
De beteekenis der uitkomst zal van die van <p afhangen.
Ret is bij dit alles niet noodzakelijk, dat de integratie
beperkt is tot een deel van het oppervlak, dat door eene
gesloten lijn begrensd is. Bij een gesloten oppervlak (b. v.
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een bol) kan natuurlijk over de geheele uitgestrektheid
ervan geintegreerd worden. Maar ook bij een plat vlak
(of een ander oppervlak, dat zich tot in het oneindige
uitstrf~kt) kan men integreeren over een deel, dat slechtE
gedeeltelijk begrensd i8 (h v. de strook tusschen twee evenwijdige lijnen) en zelf,; over het gehee1e oppervlak. De
integraal toch kan daarbij zeer goed Eene eindige waarde
behouden (verg. de

waarde

I

'r

van,
.'

(,-per

d x), wanneer

()

slechts de functie, die geintegreerd wordt, in ver verwijderde punten van het vlak klein genoeg wordt. Zoo kan
b. v. eene eindige hoeveelheid electriciteit ouder den invloed van een uitwendig tegengesteld electrisch punt zoo
over een onbegrensd geleidend plat vlak verdeeld zijn, dat
de dichtheid nergens 0 is, maar alleen bij verwijdering
in elke richting zeer snel afneemt.
§ 1 H5. Ook over Aene ruimte, al of niet begrensd, kan
geïntegreerd worden. Beeft eenige grootheid cp in elk
punt eene bepaalde waarde, dan zal men, na de ruimte
in deelen verdeeld te hebben, het volume van elk daarvan
kunnen vermenigvuldigen met de waarde, die q; in eenig
punt ervan heeft en de som van de verkregen producten
kunnen vormen. De limiet dier som voor het geval, dat
alle afmetingen van elk der ruimtedeelen tot 0 naderen,
heeft weer eene geheel bepaalde waarde, onverschillig iu
welk punt van elk ruimtedeel men de waarde van q; heeft
genomen. Die som, de integraal over de gegeven ruimte,
wordt, als d T een element dezer laatste is, voorgesteld
door

f cp d 'T.
Is b. v. cp de dichtheid, waarmede eenige stof over de
ruimte verdeeld is (de hOfweelheid per ruimteeenheid) ,dan
bepaalt de integraal de geheele hoeveelheid dier stof.
Ook bij deze integralen is het niet noodzakel~jk, dat de
gekozen ruimtedeelen, zoolang zij nog eindig zijn, de beschouwde ruimte juist innemen; het is voldoende. dat de
laatste de limiet van hunne som is. Overigens ziet men
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onmiddellijk in, dat elk element eener integraal over de
ruimte oneindig klein van de derde orde is; bij de bepaling van de waarde ervan mogen grootheden van de vierde
en hoogere orde worden weggelaten.
§ 196. \Vij vermelden nog een paar gevallen, waarin
men tot integralen over eene ruimte g·eraakt. Zijn een
aantal stoffelijke punten met de massa's mI' m s , " .. en
de coördinaten ,1'1' Hl' ~l' ·1'2' }Is' ; j , .. , gegeven, dan
worden de coördinaten x, y, z van hun gemeenschappelijk
zwaartepunt (verg. Vraagst. :38, p. 81) bepaald door de
formules
L

1Il ,/,

x- ----

L In!)

L rn z

y=----. z= Lm '
Lm '
LIn

waarbij elk punt voor elke som een term oplevert. Stellen
wij ons thans voor, dat de stof niet in van elkander gescheiden punten opeengehoopt is, maar doorloopend over
eene zekere ruimte is verdeeld. Dan heeft men, als p
de dichtheid is, voor de massa in een volumeelement d T
de uitdrukking p d T, zooclat L 111 overgaat in de integraal
..f p d T, over het beschouwde lichaam uitgestrekt. Ook
VOor de andere sommen kan men dergelijke integralen
schrijven. Want de verschillende punten van d T hebben
coördinaten, die oneindig weinig verschillen en men zal
dUB, met weglating van grootheden van hoogere orde, in
L m.'IJ aan alle punten binnen d T dezelfde waarde van :J'
kunnen toekennen. Derhal ve levert dit element voor ~ m.1'
de bijdrage p.n d T op en over het geheele lichaam is
~m,1~=.fpxdT

en eveneens
m Y = .f p y d T, L m z = .f p z d T.
Zijn eens de ingevoerde integralen gevonden, dan is ook
de ligging van het zwaartepunt bekend.
Een ander belangrijk vraagstuk uit de mechanica is de
bepaling van het zoogenaamde tq'aaglteidsmoment van een
stelsel stoffelijke punten ten opzichte van eene gegeven
rechte lijn of as L. Men moet, om dat te verkrijgen, de
~
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massa van elk punt vermenigvuldigen met de tweede
macht van den afstand r tot L. Hieruit volgt I dat vour'
een lichaam, dat uit eene doorloopende atofmassa bestaat..
het traagheidsmoment wordt voorgesteld door
.rpr~dT.

Wanneer men van een dergelijk lichaam de aantrekkende
of afstootend(~ werking op een uitwendig stoffelijk punt l'
wenscht te betlcho\lwen, zal eveneens de verdeeling in Olleindig kleine deelen goede diensten bewijzen. Men lelt!'
vooreel'st op een enkel dier deelen. Is de dichtheid der
stof en de wet. volgeni\ welke zij werkt. bekend, dan k:lIJ
men de uitdrukkingen voor de kracht, door dit volullil'~
element op P in de richting van de drie coördinaatassen
uitgeoefend, opstellen. Eene optelling of integratie orer
al de elementen van het lichaam levert dan voor elke die,
richtingen de totale kracht, die op P werkt,
Het eenvoudigst wordt de zaak I wanneer (§ 147) Je
krachten van dien aard zijn. dat zij van eene krachtfunetie
afhangen. Immers, men behoeft dan slechts deze te berekenen en daartoe heeft men eerst de krachtfunctie te ZOf'ken, die de werking van een enkel volumeelement d:op uitwendige punten bepaalt I en vervolgens te integreeren,
Wij merken nog op I dat in de vraagstukken van dez"
§ analoge beschouwingen gelden, wanneer men niet met
eene verdeeling der stof over eene ruimte te doen heeft!
maar wanneer zij over een oppervlak verspreitl is,
§ 197. Wij zullen thans nagaan, hoe de integratie ove;'
een oppervlak of eene ruimte kan worden uitgevoerd. B.-.ginnen wij met het geval, dat men eene integraal als (I)
(z kan allerlei beteekenissen hebben) heeft te nemen OVf\'
het deel van een plat vlak I dat door eene gesloten lijn L
(Fig. (8) begrensd is. M.en moet dan vooreerst vaststellen I op welke wijze men dit in elementen za] verdeelen.
Bij het gebruik van rechthoekige coördinaten ligt het voot'
de hand. door eene serie van lijnen, evenwijdig aan de
,v- en eene tweede, evenwijdig aan de y-as, rechthoekige
elementen te vormen. Zij PQP'Q' eeu daarvan; laat ,r en ,/1
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Fig;. (j8.

de coördinaten van het
hoekpunt P zijn, en noeIJ
men wij, om reeds dadelijk uit te drukken, dat zij
tot 0 moeten naderen, de
zijden d.1' en dy, zoodat
de coördinaten van Q'
n
D
,I'
d ,I' en !J
cl!J zijn.
Men hpeft dan voor het
element zelf <IV =d,,' dy
en voor een element der
I
gezochte integraal zdxdy.
I I
De grootheid z moet hierA, C
.r bij als eelle functie van
,r en y zijn gegeven: neemt men hare waarde in het punt
P, dan is dus

.

+

+

z d V =./ (.':, y) d ,/, d,lJ

. (2)

Om thans ,f:: d V te yinden gaan wij aldus te werk. De
lijn, door P evenwijdig aan de !J-aR getrokken, snijdt den
omtrek L in de punten R en S. Df'll afstand daarvan
denken wÜ onE' verdeeld in een groot aantal stukken, waarvan PQ er een is en op elk dier deelen denken wij ons
een rechthoek als PQP'Q' geconstrueerd. zoodat de overstaande zijden daarvan alle op de lijn H'S' liggen.
Sommeeren wij vooreerst (2) over al deze rechthoeken,
daarb~i in aanmerking nemende, dat al de deelen PQ tot
o moeten naderen. Bij die optelling iB d.r een standvastige factor, die buiten het somteeken kan geplaatst worden; bovendien is .I~ in f (ir. y) als eene consbn te grootheid te beschouwen en men ziet nu gemakkelijk in, dat
de aangegeven bewerking neerkomt op eene g'ewone integratie van (2) naar y tusschen de grenzen AR en AS. Wij
stellen AR = Yl' AS = IJs en merken omtrent de plaatsing
van deze grenzen onder en boven het integraalteeken op,
dat in
z d V d V positief moet zijn. zoodat d x en cl y
hetzelfde teeken moeten hebben. Het eenvoudigst is beide
positief te nemen en dus de grenzen zoo te plaatsen, dat

.r

19
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de overgang van de onderste naar de bovenste grens eene
positieve aangroeiing is. Overeenkomstig hiermede is de
uitkomst der eerste optelling
~"

d:c' "'f(:C,.lI)dy

(3)

.: !Il

Wanneer .y in f (.1', .11) op eenvoudige wijze voorkomt zal
men deze grootheid door de regels van het vorige hoofdstuk kunnen vinden en dus kunnen aangeven, wat de
strook RBH'S' voor
z d V oplevert De uitkomst zal
natuurlijk d ,I' als factor bevatten, en als tweeden factor
eene grootheid. die om eeue dubbele reden van .r moet
afhangen. Vooreerst toch hlijft eene standvastige grootheid in de functie. die men integreert. in den regel bestaan, dus ook de grootheid ,I', die in f (,I', y) voorkomt.
Ten tweede hangen de grenzen .111 en Yi af van de aan ,r
toegekende waarde. Was die laatste b. v. niet OA, maar
OA ll dan zou .111 = AIRI en .lil = A l f3} zijn.
De uitdrukking (:3) heeft dus den vorm

r

tf; (,x) d,r

. (4)

en is Zij 1n die gedaante berekend, dus voor eene onbepaald gelaten waarde van ;r, dan is zij onmiddellijk van
toepassing op elke der strooken, waarin men de figuur
door lijnen evenwijdig aan de y·as kan verdeelen.
Laat onder deze lijnen die, welke door B en C gaan.
de uitersten zijn, die nog een of meer punten met bet integratiegebied gemeen hebben (in Fig. 68 zijn bet natuurlijk
raaklijnen aan den omtrek L) en zij OB = Xl' oe = Xi'
(dit zijn stand vastige grootheden, die uit den gegeven
omtrek moeten afgeleid worden). Verde.Jt men dan BC
in elementen d:c. dan beantwoordt aan elk daarvan eene
der bovengenoemde strooken en de optelling der bijdragen, die deze voor .f z d V opleveren, komt neer op
eene integratie van (4) tusschen de grenzen x} en Xs (omtrent de plaatsing dezer grenzen bij het integraal teeken geldt. dezelfde opmerking als bij (3». Ten slotte
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wordt 1)

(z ti V = {Xl ..p(X) d.1',
•

•

Xl

waarvoor men ook kan schrijven

r r!l' f
:x,

•

X

d.r

(;r , .y) d.1l •

v!ll

1

of ook

(\, (''I'j (.~', ;/1) d.r dy
·

x,,

• (5)

1/1

Wordt de dubbele intc~n'aal 2) in' dezen laatsten vorm geschreven, dan is men overeengekomen, de differentiaal van
die veranderlijk!',· waarnaar het eerst geïntegreerd moet
worden, achteraan te sebrijven Evenzo0 heeft het achterste
integraalteeken . me! de veranlerlijke grenzen, op deze
eerste bewerking betrekki ng.
§ 198. Men kan
z d V ook berekenen door de beide
bewerkingen, de integratie naar ./' en die naar y, in omgekeerde orde, als in de nrige §, op elkander te doen
volgen. Men lat.e dan eerst .Y en dy constant en sommeere over al df' rechthoeken, als PQP'Q', die tusschen
de l~inen TU en TT' liggen; daarbij stelt d./' achtereenvolgenFl de verschillende oneindig kleine deelen voor,
waarin TU verdeeld kan worden, en de grenzen voor .1~ zijn
DT en D U. Deze groot h ed en, d ie wij ,'1: 1 en ,'1:3 zullen
noemen, zijn functiën van de aan .y toegekende waarde en

.r

l; Wanneer z de bl'lcekcni6 heeft, die er in § llll aan werd toegekend en
,lu,

.r

j~ Y, f(x, y) dy

z d V de inhoud is van een lichaam, stelt :.IJ (x) =
<I

,len inhouu S

YOOl'

van eene doorsneue van dit lichaam met

!ft
eClI

dak lood-

X,

rpcll! op de ... ·8S (§ 163) en de uitkomst
.-

~een

J., (;rl d x beant,,·oordt aan het·

[

Xl

wij in § 170 vonden.
2) Om uit te drukken, dat voor de berekening eene dubbele integratie
noodig is, kan men ook. bij de algemeene voorstelling <ler integraal over een
rbk, in de plaats vau
d Y schrijven
d V.

1':

1'.F::
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zoowel hierom, als ook omdat in j (.1', y) de als standvastig beschouwde grootheid !l voorkomt, zal de uitkomst
der integratie, die overeenkomstig het omtrent de volgorde der differentialen gezegde door
, ~ .r 1-

•

I ./ (.1',

,11) d ,11

J

.1'

.r I

kan worden voorgesteld, den vorm aannemen van eene
functie yan !1, vermenigvuldigd met d y. Deze uitkomst
heeft betrekking op de strook TUT'P' en .r ze d V wordt
verkregen door ten slotte oypr alle d(~rgelijke strooken te
sommeeren • door dus naar .'1 lP int.t'greeren tusseben de
grenzen OE = Yl en OF = Y2' dl' uiterste waarden, die
!I in de figuur aanneemt. Nntnnrlijk moet het resultaat
x"

I I / (.r •
.~y~

• Yt ·

/10

!I) d !I d.I'

;l' I

met (rl:) ov\!reenstemmen. De volgorde del' integraties kan
in de dubbele integraal worden omgekeerd, mits men de
grenzen telkens behoorlijk kiest.
~ 1 HH. Bij de bepaling dezer grenzen heeft men er slechts
op te letten, dat. de som J' z d V moet worden uitgestrekt
over alle rel'hthoekige elementen, waarin de figuur kan
verdeeld worden.
Het eenvoudigst wordt de zank, wanneer men over een
rechthoek met de zijden evenwijdig aan de coördinaatassen
heeft te integr~eren. Is voor de zijden, die loodrecht op
de ic-as staan, .r = a en .1' = b, voor de beide anderen
y = (' en y = cl, dan moet men, onverschillig in welke
volgorde men integreert, a en '/ als grenzen voor x, (' en
d voor y kiezen. In dit bijzondere geval kan men de
volgorde der beide bewerkingen omkeeren, zonder iets aan
de grenzen te veranderen.
Wordt a = - IX,
IX, dan strekt de integraal zich
uit over de oneindig lange strook tusBchen de evenwijdige
lijnen met de vergelijkingen !J = (' en !J = d. Wordt ook
naar y tusBchen - 00 en
00 geintegreerd, dan heeft men
gesommeerd o,er het platte vlak in zijne volle uitgestrektbeid.

,,= +

+
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Ziehier thans een voorbeeld, dat iets minder eenvoudig
is. Een oppervlak heeft tot vergelijking
z = a :v2
i3 x !I '7 !l 2
en men wil den inhoud I bepalen van het lichaam, dat
den driehoek OPQ (Fig. (jg), met twee zijden langs de
Fig. 69.
a<lsen OX en OY. tot grondvlak
heeft en verder begrensd wordt
IJ
door het genoemde oppervlak en
door v lakken loodrecht op het x yvlak. Kent men eerst aan .'1: eene
bepaalde waarde. b. v. OA, toe,
dan moet men naar y integreeren
~ _____ . .
lussehell (I en AR, dus, als men
() -u..
p X
OP =]1 en OQ = q stelt, tussehen

+

U

+

en 2 (]I _ ..r); daardoor wordt Je inhoud gevonden van
p

het deel van het lichaam, dat eene strook als ARA'R'
tot grondvlak heeft. Yen'olgens is eene integratie naar .'1:
noodig tussehen de grenzen 0 en OP = p. Men heeft dus
'[I

I=

q
.'p(p-x)

I I

00.

()

(0::

,rl!

+ i3 .'c Y + '7 y2) d

.1'

d!l'

Nu is
~r

(0::

Xli

+ i3 XI' + r y2) dy =

IX .1'2

Y

+} i3

,1' y2

+ ±'7y3+C,

dus
'I
-(p-.x)

s
[ p(a ,r

• 0

+ (3.ry+r!l2)d!l=IX.r2.1..(p-.x)+~
i3.r. 9': (p __ X)2+
p
p

+i r. ;: Cp -

Cr;3 -{ i3

X)3=_} '7 q3 -

+ (,rp2qS - (3Pqll -I-I a q) x 2 -

q2 ).x+

(I ';:.5 - It3p2q2 + aPq) x.
3

:T

3

p~

2'

Vermenigvuldigt men dit met d x en integreert men naar
.x tusschen de grenzen 0 en p, dan kom t er
1= -h p q (2 a p2 (3 p q 2 '7 q2).

+

+

- 302 -

294

TRAAGHEIDSMOMENT EENEH ELLIPTISCHE PLAAT.

Men overtuige zich ervan, dat men ook door eerst naar .1'
en dan naar H te integreeren, dezelfde uitkomst verkrijgt.
§ 200. Wij geven thans een voorbeeld, waarin het deel
van het platte vlak, waarover geintegreerd moet worden,
door eene kromme lijn begrensd is. Verbeelden wij ons,
dat het vlak der ellips van Fig. 11 (p. ~14) met ~tof belegd is, met de overal even groote dichtbeid (f en zoeken
wij bet traagbeidsmoment '1' (§ 196) dier stofmassa met
betrekking tot cene as, door 0 loodrecht op het vlak der
figuur getrokken. Daar de tweede macht van den afstand
tot die as ,vll +,112 is en daar, bij eene vastgestelde waarde
van

x,

kan

,11

+, ba- \I ----all :r 2
'

varieeren

-

tti

ai

_':;;lI en

terwij'} x tot uiterste waarden - a en

heeft, wordt

T

tUBschen

~, (+
• ,

-~'fl·

r:
--.

rt

4,-

11

V"-"(x. H) d x d y .
Va'

--:r::'

en daaruit volgt

r+

T=2 -b (J"
a

.-

a

----b' (f (' + «V (a'-,v1l)3d,r.
.vlI V aS-,r,~d,v+i
-,
a''

-0

.--a

Stelt men x = a sin cp, dan wordt (verg. § 182)

J+:

XII

x atJ +}i

V all _,vll d =

J+:ti (all_xli)'

:sinll

cp cos2 cp d cp =l '11' a'.

d x= atf+;:cos4cp d cp =
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en hieruit volgt

T =} 7r a b (aS

+ bi)

295

fT.

~ 201. Wanneer het integratiegebied niet door eene doorloor-ende lijn, door eene enkele vergelijking voorgesteld,
begrensd is, zullen, als men eerst naar .y integreert, de
gremen niet voor alle aan ,v toegekende waarden dtlzelfde
functiën van :r zijn.
Laat b. v. gevraagd worden de integraal
1= f ,r2 y d V,

uitgestrekt over den gelijkbeenigen rechthoekigen driehoek
]<'jll; 70.
OAB (Fig 70) met de hypotenusa OA = 2 a. Wordt hier
IJ!
aan ,r eene waarde 0 D beneden
= a toegekend, dan zijn de
grenzen voor y 0 en DE = x;
wanneer daarentegen x = OD',
grooter dan
wordt genomen
zijn die grenzen (I en D'E' =
= AD' = 2 a-x. Eene strook
met de breedte d ,I' langs DE
levert dus voor I de bijdrage

oe

oe,

,

I'

.r

,~ y d x d Y =

} x'l d x ,

0

eene dergelijke strook langs D'E'

r

2a - x

•

,r2 y d x dy =} x 2 (2 a -

,r)" d x.

0

De strook en der eerste soort strekken zich uit van :r, = 0
tot ,r = a; zij geven dus voor de gezochte integraal

I[a.\d,x-roa.
.T

f

•

_I

S

0

Eveneens verkrijgt men voor al de strooken der tweede
800rt, die den driehoek BOA beslaan,

~I:u x 2 (2 a -

X)2

dx=
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1 wordt de som dezer beide uitkomsten, dus = oH CS.
Men kan dit resultaat eenvoudiger verkrijgen, wallIlfer
men eerst naar ./' integreert. Immers, welke waarde JF
ook aan y wordt toegekend, steeds zijn de grenzen val ,I'
FG = y en FR = '2 a - .'Ij. Thans iA dUB geene split.ing
der integraal noodig; men heeft onmiddellijk

I=

I"{/ (Z{/-I!. ,1'~.IJ d

• JO.

~-

,

c

;Ij

dx•

.'1

waaf\'oor men weer de waarde {IJ (/5 zal vinden.
§ 202. Het verdient eindelij k nog opmerking, dat de
jn §l G7 stilzwijgend gemaakte onderstelling, dat elne lijn
evenwijdig aan de y-as den omlJ'f~k der gegevell figuur
slechts in twee punten snijdt l niet altijd doorgaat Zulk
eene lijn kan, na eerst dfm omtrek in t\\'(~e punten gesneden
te hebben, op nieuw de figuur billllf'ntreden, om haar bij een
vierde snijpunt te verlaten; zij kan ook ze:> punten, enz.
met den omtrek gemeen hebben. In deze g·cvallell zal ook
Fig. 11.
de f:;trllok, door twee op oneindig kleinen "fótalld gelegen eVEnwijdige lijnen uit
de figuur gesneden uit twee
of meer van elkander gescheiden deelen bestaan, die
elk eene bijàrage voor de
integraal oplaveren. Wordt
b. v. in Fig. 71 x = OA,
d.1'=AA' gesteld, dan moet
lDen naar ,IJ illtegreeren eerst
tusschen de grenzen AP en
AQ, vervolgens tusschen
AR en AS en de uitkomo
X
sten optellen.
§ 203. De verdeeling in rechthoekige elementen dx dy,
die wij tot nu toe bezigden, moet door eene andere vervangen worden, wanneer men de plaats van een punt door
zijne poolcoördinaten r en ~ (§ 43) bepaalt. Wij vormen

/

dan de elementen door eene serie van rechte lijnen uit de
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pool getrokken en een stelsel cirkels om dat punt als
middelpunt beschreven; daarbij zijn de hoeken tusschen
de eersten en de verschillen van de stralen der laatsten
oneindig klein. Laat (Fig. 72) voor een der elementen
}'ig. 72.
PQP Q' het hoekpunt P
de coördinaten)' en 3-,
het overstaande hoekpunt Q' de coördinad r en 5d 3ten r
hebben.
(Wij zorgen,
dat d r en d 3- positiet
zijn. Daarbij zullen wij
steeds .:7 positief rekenen
.
Ül eene richting tegen\ J"
l"!.~;
gesteld aan de beweging
del' wijzer,; van een uuru
- - - - ; f . werk). Dan is met wegIj
lating eener grootheid
vau hoogere orde
d V = PQP'Q' = l' d l' d 3en de integraal

+

+

-.,-,-

fzdV,
die thans den vorm

f f (1', 5-) l' d)' d 3aanneemt, wordt door eene dubbele integratie, eens naar
l' en eens naar 3- verkregen.
Nemen wij aan, dat, zooals in Fig. 72, de pool buiten
de gegeven figuur ligt. Dan zal, als wij eerst 3- en d 5constant laten, over alle elementen worden gesommeerd,
die tusschen de lijnen OS en OS' liggen; bij deze. integratie naar r zijn de grenzen OR en OS, Natuurlijk zijn deze
f~nctiën van.9. Is door deze eerste optelling de bijdrage,
dIe de strook RSR'S' voor de integraal oplevert, als het
product van d S- en eene functie van S- gevon~()n, dan
oet ten slotte naar S- geintegreerd worden tussehen de
luterste waarden (nI. XOA en XOB), die deze grootheid
kan aannemen.

n:
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Begint men omgekeerd met de integratie naar 5-, en
laat dus r en d r constant, dan beschouwt men eerst alle
e]ementfm, die op de strook TUT'U' tusschell de beide
cirkels met de stralen r en l'
d r liggen: de grenzen
van 5- zijn daarbij de hoeken, die de voerstralen van Ten
U met OX vormen, en die natuurlijk van r afhangen. Bij
de volgende integratie naar r zijn de grenzen de uiterste
waarden dezer grootheid, die in Fig. 72 gegeven worden
door de stralen oe en OD der cirkels, die, om 0 beschreven, den omtrek der gegeven figuur aanraken.
§ 204. Iets anders wordt de zaak, wanneer de pool
binnen het integratiegebied ligt (Fig. 7:3). Wanneer men
dan eerst d 5- en ~ standvastig
Fig. 73.
laat. b. v. ~ = L XOP stelt
zijn de grenzen van r 0 en
OP; vervolgens moet naar ~
tusschen 0 en 2 7r geintegreerd
worden.
Begint men echter met de
integratie naar ~, dan moet
men onderscheiden, welke
waarde aan r is toegekend.
Onder al de punten van den
omtrek is er een (A), waar·
voor de afstand tot 0 zoo klein Illogelijk is en met dien
afstand als straal kan een cirkel om 0 beschreven worden,
die den omtrek der figuur aanraakt. Is nu r kleiner dan
de straal a van dezen cirkel, dan moet naar 5- tusschen (I
en 2 7r geintegreerd worden. De uitkomst heeft betrekking
op een dOl' elementen, waarin bet cirkelvlak OA door een
stelsel concen trische cirkels verdeeld wordt, en geeft., als
men vervo]gPlls naar r tusschen 0 en a integreert, de bij·
drage, die dat geheele cirkel vlak voor .f z d V oplevert.
Ie 'I' a, b. v. = OB, dan moet men naar 3' integreeren
tU88chen de waarden, die deze hoek aanneemt in de snijpunten B en C van den omtrek der gegeven figuur met
den cirkel OB (in Fig. 73 dus tus8chen den negatieven
stompen hoek XOB en den positieven 8cherpen hoek XOC).

+

>
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Is die integratie naar 5- verricht, dan moet eene dergelijke
bewerking naar 7' volgen met 0,\ als onderste en de grootste waarde van I' (OD) als bovenste grens; daardoor vindt
men het aandeel in f z d V, dat van het deel der figuur
buiten den cirkel OA afkomstig is.
Overigens zullen, wanneer een cirkel om 0 beschreven,
of eene rechte lijn uit dat punt getrokken, den omtrek
der gegeven figuur in meer punten snijden, dan boven
ondersteld werd, dergelijke beschouwingen gelden, als in
§ 202.
§ 205. Soms worden bij het gebruik van poolcoördinaten
de grenzen zeer eenvoudig. 'Vil men b. v. integreeren
over een cirkelsector met de pool 0 tot middelpunt, dan
zijn d~ grenzen van 3 de beide hoeken, die de begrenzende stralen met de as maken, terwijl naar r tusschen 0
en den straal van den cirkel moet geïntegreerd worden.
Gaat de sector in een vollen cirkel over, dan worden de
grenzen voor 5- 0 en 2 'Jr. W ortit eindelijk, 'oij dezelfde
grenzen voor .9-, naar r geintegreerd tusschen 0 en 00, dan
heeft men f zdV over het gehee!e platte vlak uitgestrekt.
In al deze gevallen zijn de grenzen bij de beide integraties standvastig en kan de volgorde dezer bewerkingen
worden omgekeerd, zonder dat men iets aan de grenzen
verandert.
Als voorbeeld diene de bepaling van het zwaartepunt
van het vlak van den cirkelsector OAB (Fig. 74), wanneer dit gelijkmatig met stof belegd is. Neemt men twee
}'ig. 74..
onderling loodrechte assen OX en OY
aan, waarvan de eerste den hoek van
den sector middendoor deelt, dan is
(§ 196) klaarblijkelijk '1:. m!J = 0, zooB
dat het zwaartel-lUnt op de x-as mOAt
liggen. De afstand ervan tot 0 wordt
bepaald door de vergelijking
o~---+--:x=

rTJ'xdV
x=

A

l:.m'

waarin rr de standvastige dichtheid
voorstelt.
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Wanneer men OA=R en LXOB=x stelt, is ~m=1T R2 .x;
verder wordt door invoering van poolcoördinaten a: = r cos ::.1 en
~

.

xdV=

J

I. ~+«rR
-a.
0

1'2 COS

$ d ::.1 d r

= { R3

. x,
- a R3 sm
-

[+«cos ::.1 d ::.1 =

"

-IZ

2

zooJat

Sin x

x=i R -xwordt.
§ 206. Ziehier nog een minder eenvoudig voorbeeld
voor de bepaling der grenzen bij het gebruik van poolcoördinaten. Men wenscht te integreeren (Fig. 75) over
l"ig. 75.
den rechthoekigen driehoek OAB, waar1l
van de zijde OA lange de polaire as
,'I
ligt. Stelt llleD OA = a, L AOB = q>,
Ji'/ :
dan zijn, als men eerst bij eene stand)h;
vastige wa'lrde van ::.1 (AOCI naar l'
integreert, de grenzen 0 eu
= a sec::.1;
/ ;' I
]J, / ,
vervolgens moet naar ::.1 tusschen 0 en
//'~I('
'/
/'
4J geintegreerd wor den.
'Vil men de integratie naar ::.1 laten
()
A
".... voorafgaan, dan moet men onderscheiden, of r
of a is; wij verdeelen
Jus door den cirkelboog AD den driehoek in twee deelen.
Bij den sector OAD zijn de grenzen voor ::.1 0 en cp, die
voor r 0 en a; bij het tweede deel der figuur neemt
bij eene zekere waarde van r, b. v. OE, 3 toe van
r
LAOE=Bgsec - tot cp, terwijl dan r de grenzen OA=a

oe

~V
~

j

'9.
.l

< >

a

en OB = a sec cp heeft.
~ 207. Wij behandelen ook een paar gevallen van inte·
gratie over een boloppervlak.
Wordt daarop een vast
punt P (Fig. 76) als pool aangenomen en van daaruit een
vaste groote cirkel PA getrokken (verg. § 44), dan kan
de plaats van een punt Q bepa.ld worden door den spherischen afstand PQ = 5- (in deelen van den straal uitge-
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drukt.) en door den hoek

}'ig. 76.

~-J~~R

/. . --~[.
/1c::c-.··~
Q1--r-......
".''''
. ., \
... 1.
Ij;/;;:" 'I~~,_
l ' .......

.

'M

30t

~~:re~~::::i!gVo~:!~

rn'
1
me deverdl
ee en WIJ.. h etb 0oppervlak in elementen

Il'j,'"'n ~~;:~':~fr~e~:!'~!~~~
\ \ • ;/

met dit punt tot pool.
'","
'\.V
Tusschen twee dezer laat\·l
------.j
sten, BQC en B'Q'C'. met
de spherische stralen $- en $d.9- beschreven, ligt het
bolvormige oppervlak van eene oneindig dunne bolvormige
schijf; de grootte daarvan is, als R den straal van tIen
bol voorstelt,
'2 '7i' R2 sin .9- d .9-.
Door de uit P getrokken groote cirkels wordt dit ringvormige element verdeeld in oneindig kleine deelen van
de tweede orde. Een daarvan, gelegen bij het punt Q
met de coördinaten $- en cp, tusschen de cirkels PQP' en
PQ'P', die met P À de boeken cp en cp d cp vormen,
heeft bet oppervlak
d S = Rl! sin .9- d .9- d cp.
Moet nu de integraal

+

+

.ff($-, CP)dS
Over eenig deel van bet boloppervlak worden uitgestrekt,
dan moet men eens naar cp, eens naar j- integreeren,
waarbij de grenzen door dergelijke beschouwingen als in
§ § 197 en 203 bepaald worden. Voor den geheelen bol
zijn de grenzen voor cp 0 en 2 'Ir, voor $- () en '7i'. Wordt
eerst naar cp geintegreerd, dan neemt men • rf (.9-, CP) d S
eerst voor het ringvormige element BB'CC', om vervolgens over al die elementen te sommeeren. Daarentegen
komt eene integratie eerst naar ..9- en dan naar cp bierop
neer, dat men bet oppervlak beschouwt als de som van
de oppervlakken der oneindig smalle tweevlakkige sectoren, waarvan PQP'Q' er een is.
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§ 208. Eene integratie, als de hier besprokene, doet
zich voor, wanneer over den bol eene zekere hoeveelheid
electriciteit verdeeld is, en de werking daarvan naar buiten moet berekend worden. Die werking zal gèheel bekend zijn, zoodra de krachtfulIctie, waarvan zij afhangt
(§ 14 7~, is gevonden. Bevindt zich in een uitwen,lig punt
D eene eenheid positieve electriciteit, dan is de krachtfunctie voor de werking daarop, met het tegengestelde
teeken genomeu, de zoogenaamde potentiaalfunctie

V=IO" ~S,

,,

waarin (j de dichtheid der electriciteit in eenig punt van
het oppervlak, r den afstand tot D voorstelt, terwijl men,
D vasthoudende, over den geheelen bol moet integreeren.
Nemen wij vooreerst aan. liat de dichtheid overa] even
groot is. Bet is dan 't eenvoudigst, het punt P, waar
de verbindingslijn van D met het middelpunt het. oppervlak snijdt, tot pool te kiezen. Men bereikt daardoor het
voordeel, dat r niet van cp. maar alleen van !t afhangt;
immers, als men MD = I stelt, volgt uit den driehoek
MDQ
. (6)

In

V~"R' r<
•

r<'iDS:Sd

0',

ill

()

kan de integratie naar cp onmiddellijk worden uitgevoerd,
waardoor men verkrijgt

V = 2 7r (j RI [ " Sin_: d !t,
t.

0

Van deze integraal kan de waarde gemakkelijk worden ge·
vonden, wanneer men in plaats van !t den afstand r als
onafhankelijk veranderlijke invoert. Immers uit (6) volgt
r d l' = I R sin 3- d 3- ;
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merkt men bovendien Op. dat blijkens dezelfde vergelyking
(of ook blijkens de figuur) voor S- = 0, of 11", r = 1 - R
of I R is, dan verkrijgt men

+

V=

{I +

2 11" tT R
I

4 11" tT RB
. dr=
I
.

•

R

I-R

§ 209. Onderstellen wij in de tweede plaats, dat de
dichtheid tT evenredig is met den cosinus van den spherischen afstand QA=1/-I tot een vast punt A van het oppervlak. De bol is dan half met positieve. half met negatieve electriciteit belegd; de groote cirkel, die A tot pool
heeft, scheidt de beide helften van elkander. Langs dien
cirkel is tT = 0; de grootste dichtheid vindt men daarentegen in A zelf en in het punt, diametraal daarte~nover
gelegen. Noemt men de dichtheid in A tT 0' dan is in elk
ander punt
tT = tT 0 cos 1/-1.
Om de potentiaalfunctie in D te zoeken, nt:men wij weer
het punt P. dat naar D gekeerd is, tot pool; thans laten
wij bovendien den vasten cirkél. van waaruit .:p gerekend
wordt, door het punt A met de grootste dichtheid gaan.
Stellen wij nog L AMD = IX, dan volgt uit den bolvormigen driehoek QAP
cos 1/-1 = cos IX cos S- sin IX siu .9- cos .:p
en de potentiaalfunctie wordt

v_
- tT

{:Ir

RB
o
u

0

J
2

+

:lrcos IX cos.9-

+ sin

IX

sin .9- cos <P.
Q.
sm 5- d ...}(l.:p.

--------------''r

()

Integreert men eerst naar <p, dan blijkt het, dat de la:w:te
term van den teller 0 oplevert, zood at
l!

J"

V =211"tT o R .COSIX

eos .9- Bin .9- d S-

o

r

wordt en hierin kan weer r als onafhankelijk veranderlijke
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worden genomen, waarbij men dan nog voor cos S- de uit
(6) volgende waarde moet nemen. De uitkomst is
l+R

_
V-

'7r 11'0

cos

--12-~-

ti(.

)(

(
•

[SI

+ Rl!) -

~~1I1

rl

_

dr-

R~ cos ti(.
---tlI--·

\ 7r 11'0
Y

I-i{

\\ïj laten het aan den lezer over in het geval van deze
en in dat van de vorige § ook in een punt binnen den
bol de potentiaalfundifl te berekenen. Ligt het punt op
de lijn MP en noew t men den afstand tot het middelpunt
weer l, dan is de eenige wijziging, die men aan de boven
ontwikkelde formules heeft aan te brengen, deze, dat bij
de laatste integratie de onderste grens niet l - R, maar
R - lis.
§ 2l0. Wanneer men ter plaatsbepaling van een punt
op een plat vlak of een boloppervlak andere coördinaten
bezigt dan in de voorgaande § § zal ook de verdeeling in
elementen op eene andere wijze moeten geschieden. Stellen
wij ons, om het meest algemeene geval te nemen, een
willekeurig oppervlak S voor, over een deel waarvan de
integraal ,f c:P d S (~ 194) moet genomen worden. Men
kan dan vooreerst twee grootheden ti(. en (3 invoeren, waardoor de plaats van eenig punt P van het oppervlak bepaald is, en die dus coördinaten genoemd kunnen worden 1). Wordt aan eene daarvan, b. v. IX-, eene bepaalde
waarde toegekend, dan kan het punt nog verschillende
standen hebben, die echter alle op eene zekere lijn liggen. Op deze wijze beantwoordt aan elke waarde van
IX- eene bepaalde lijn en men kan zich op het oppervlak
een groot aantal dergelijke lijnen getrokken denken; wij
nemen daarbij aan, dat de voor a gekozen waarden met
oneindig kleine verschillen opklimmen en dat dus de lijnen
op oneindig kleine afstanden van elkander liggt>n.
Op dezelfde wijze kan men een stelsel lijnen' trekken,
1) Deze grootheden kunnen b. v. de langs het oppervlak gemeten afstanden
tot twee vll8te punten. of tot twee vlI8te lijnen zijn. maar ook allerlei andere

beteekenis hebben.
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die de eigenschap bezitten. dat in alle punten een er zelfde
lijn {3 dezelfde waarde heeft, terwijl die grootheid bij den
overgang van de eene lijn tot de volgende oneindig weinig
verandert. Door de beide systemen van lijnen wordt het
oppervlak in vierhoekige elementen verdeeld en deze zijn
het, die bij de ber~kening van ,f q; d S moeten gebezigd
worden.
Wanneer twee overstaande hoekpunten van zulk een
element de coördinaten a, {3 en a
d a, /3 d (3 hebben.
zal men in elk bijzonder geval de grootte cl S van het
vierhoekje kunnen berekenen, waarbij men het als plat
mag beschouwen en oneindig kleinen van hoogere orde
mag weglaten. De uitkomst zal evenredig met d IX en
d (3 zijn en dus de gedaante
d S = f (a, {3) d a d {3
aannemen.
Is nu ook cp als eene fUllct.ie F (IX, {3) der coördinaten
gegeven, dan wordt
.repdS=.f.fF(a, /3)f(a, {3)d a d{3,
waa.r wij hebben uitgedrukt, dat voor de berekening dezer
grootheid eene dubbele integratie, eerst naar {3 en dan
naar IX noodig is. Bij de eerste bewerking worden IX en
dal. constant gelaten; zij geuft het aandeel in .f q; d S ,
dat afkomstig is van de strook tusschen twee lijnen van
het eerste der bovengenoemde stelsels. Eene optelling
over de verschillende strooken van dezen aard, eene integratie Jus naar al, doet dan .f cp d S geheel kennen.
Wij behoeven wel niet uit te weiden over de wijze,
waarop de grenzen bepaald moeten worden, daar die toch
met het in § § 197 en 203 gezegde overeenkomt. Evenmin over de omstandigheid, dat men, bij behoorlijke keus
dier grenzen, de volgorde der integraties mag omkeeren ,
en dus mag schrij ven
,f cp d S = ,fJ' F (~, {3) f (IX., {3) d {3 d IX.
§ 211. Indien over eène zekere ruimte, door een oppervlak S begrensd, de integraal .f cp d T moet genomen worden (§ 195), zal de wijze, waarop men de verdeeling in

+

+

20
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oneindig kleine deelen uit"\"oert, weer afhangen van het
gebezigde coördinatem;t.elsel. Heeft men rechthoekige coördinaten .1:, y, zingevoerd 1 dan zal men door drie steleels vlakken, di~ resp. loodrecht op ue :J:-, de y- en de
z-aB "taan, elementen vormen. die de gedaante van een
rechthoekig parallelepipedum hebb~n. Wanneer voor een
daarvan (Fig. 77) het hoekpunt P de coördinaten ;r, y, .:::,
het overstaande P' de eoördina·
Fig. 77
ten x+d.1:, y+dy, .:::+d~
heeft (men zorge, dat dx, dy.
d.::: positief zijn) is
ti T = ti .1: cl Y d .:::.
Is dan verder cp als eene functie
F (.r, y, z) van de coördinaten
gegeven en neemt men de waarde
daarvan in het punt P, dan wordt
.f q.J dT=
(.r ,y, z) d x dy d~.
Ten einde de berekening uit ie
11
.L
voeren kan men eerst aan x, y,
i F--d x en dy standvastige waarden
o
P
toekennen en naar z integreeren.
Dit komt hierop neer, dat men sommeert over al de ele·
menten, die in de richting der z-as naast elkander liggen.
en die dUB een zuiltje vormen, loodrecht op het x y-vlak
staande en met den daarin gelegen rechthoek CD = d,x dy
tot grondvlak. Natuurlijk moet over dat zuiltie slechtE
zoover geintegreerd worden, als het hinnen bet bescbouwde
lichaam ligt; de grenzen van z zijn dus de waarden CA=:j
en OB = Z2' die deze grootheid aanneemt in de snijpunten
van het oppervlak S met d~ ribbe CB van bet zuiltje,
waarvan elk punt de coördinaten ,J: en y heeft 1). De grootheden Zl en Z2 zullen functiën van ,x en '!J zijn, daar toch
het oppervlak S van verschillende lijnen, loodrecht op hel
a

.rF

1) Hierbij ie eenvoudigheidshalve ondersteld, dat eene lijn loodrecht op het
z y-vlak het oppervlak S slechts in twee punten snijdt. Zijn er meer sniipun·
ten, dan geldt eene dergelijke opmerking als in § 202.
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,r, y-vlak

getrokken, niet dezelfde stukken zal afsnijden.
De uitkomst der eerste integratie heeft Jen vorm
/ (:r, y) d .x dy
_ (7)
en moet nog over al de zuiltjes gesommeerd worden,
waarin men het lichaam verdeelen kan Men merke nu
op, dat wanneer allp punten van het liehaam op het .x yvlak geprojecteerd worden, de projectiën binnen eene ge~loten lijn L zullen liggen; aan elk element d.x dy van
het daardoor begrensde deel van 't platte vlak beantwoordt
een der genoemde zuiltjes en men heeft dus slechts (7)
over al die elementen (verg. § 197) te sommeeren. Eerst
kan men dus naar y integreeren tusschen de grenzen
EF = Yl en EF' = '!l2 (functiën van .1') en nadat hierdoor
het aandeel is gevonden, dat in •r cp d T at komstig is van
de oneindig dunne plaat, uit het lichaam gesneden door
de vlakken, die door FF' en GG' loodrecht op het :c yvlak gebracht worden (dat a:;.ndeel heeft den vorm ti- (.r" d.x)
is nog eene integratie naar ol' noodig tusschen de grenzen
OH = Xl en OH' = XII (stalllÎvastige gro~theden).
Overeenkomstig het bovenstaande kan men schrijven

rcp
•

d

T

r

=

Xl

rt. r

=, F (.1', y, z) d.r dy d z ,

x,

f,

-,'

!ft .,

:1

bij welke drievoudige integraal van de volgorde, waarin de
differentialen en de integraalteekens worden neergeschreven
weer het in § 197 gezeg'de geldt. Overigens kan de volgorde der integraties worden veranderd, mits men slechts
de grenzen behoorlijk bepaalt.
Zijn al de grenzen standvastig, dan behoeft men er bij
eene wijziging in de bedoelde volgorde niets aan te ver~nderen; het deel der ruimte, waarover geïntegreerd wordt,
18 dan een parallelepipedum met de ribben evenwijdig aan
de coördinaatassen. Wanneer telkens tussrhen - 00 en
00
geintegreerd wordt verkrijgt men .f cp d 'r over de geheele
ruimte uitgestrekt.
§ 212. Tot opheldering van het in de vorige § getegde
berekenen wij het traagheidsmoment van eene drieassige

+
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ellipsoïde, die gelijkmatig met stof gevuld is, ten opzichte
van eene der assen.
Zij de vergelijking van het oppervlak
.r'
y'
zi

a' + l~ + /"

= 1,

dan zijn, bij stand vastige x en .IJ, de grenzen voor z
--;S----;,i
F
c2
y'J
l
C
-1 - a:4 - ll2 en
I" , , /
1 - ~ii - b'J'

V

+

Integreert men vervolgens naar y, dan moet men in het
oog houden. dat de projectie van het lichaam op het .r '1-dak tot omtrek heeft eene ellips met de vergelijking
.x 2
!ii
~2
l,2 = '1,

+

zood at de grenzen voor y worden

-bV1-;
a

en

+

+bV--1 ~:~.
a

Ten slotte zijn -- a en
a de uiterste waarden voor :c.
Het traagheidsmoment (§ '196) ten opzichte van de .x·a~
wordt dan nu, wanneer men dEl standvastige dichtheid p
noemt,

'!'=p
•

f

+" (' + b V l_X:
a~

-a

0.'

-ó t\, 1------;>
1-__
Il'

+C V I_X' _J/'
6'1
a~

{!J'J+ z9)d.xdydz. (8)

x'!I i
-c tv/ 1---_
a' !J'

De beide eerste integratiea komen geheel overeen met
die, welke wij in § 200 uitvoerden; men heeft in de formules van die § slechts x, y, a, b te vervangen door
1
.xi
1 - -"9' c
1 - --, (inderdaad geven de
Y , z, b
a
a
beide eerste integraties in (8) het traag~eidsmoment eener
oneindig dunne elliptirche schijf ten opzichte van eene a8,
loodreeht erop door hat middelpunt getrokken, en dit
moet met het resultaat van § 200 overeenstemmen). Aldus
vindt men voor (8)

~

•

'
J

V
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Daar, zooals de lezer gemakkelijk zal vinden, de inhoud
der ellipsoïde (die door
d te dy d z met dezelfde
grenzen als in (8) kan worden voorgesteld) -} 7r a IJ c is, is
de massa M =!. 7r P a IJ c, zoodat
T = .~ M (b 2
ci )
wordt.
§ 213. Wanneer in de ruimte poolcoördinaten.,., S-, cp
(§ 55) worden gebetigd zal men bij de verdeeling in elementen als volgt te werk gaan. In eenig vlak door de
all OX gaande (Fig. 7R) worden vooreerst door lijnen uit
Fig. 78.
0 getrokken en cirkels met dat punt
tot middelpunt oneindig kleine deelen
gevormd (verg. § 203); een dezer
deelen PQP'Q' is dan =.,. d .,. d 3-.
Laat men vervolgens de verkregen
figuur om OX wentelen, dan beschrijft
o
.x PQP'Q' een ringvormig ruimteelement
en wanneer wij thans een stelsel
vlakken aanbrengen, door OX gaande, wordt elk dezer
~ingen in oneindig kleine deelen van de derde orde veraeeld. Twee vlakken, die met een vast vlak, door OX
d cp vormen, snijden uit
gaande, de hoeken cp en cp
den bovengenoemden ring een deel met è,en inhoud
r2 sin 3- d.,. d 3- d cp. Twee overstaande hoekpunten van dit
element hebben daarbij de coördinaten '1', 3-, cp en '1'+ d'1',
& d 3-, cp d cp en eene integraal over de ruimte neemt
thans den vorm
.fS.F F ('1', 3-, CP).,.2 sin 3- d'1' d 3- d cp
aan. Men kan nu weder de dr~e integraties, die men moet
verrichten, in verschillende orde op elkandpr doen volgen.
Om goed in te zien, welke meetkundige beteekenis deze
bewerkingen hebbe=:t, houde men in het oog, dat de elementen, die wij invoerden, ontstaan door de onderlinge

.r.r.r

+

+

+

+
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snijding van drie stelsels oppervlakken, nl. 1 0 bollen met
o tot middelpunt, 20 om wentelingskegels met OX tot as
en 3° platte vlakken, door OX gaande. Integreert men
nu naar r, dan sommeert men over de pyramidale deelen.
waarin de ruimte door het tweede en derde stelsel verdeeld
wordt; begint men met cp, dan klimt men van de volumeelementen tot de boven beschreven ringvormige elementen
op: eindelijk heeft de uitkomst eener integratie naar Sbetrekking op een der deelen, die door de oppervlakken
van het eer8te en derde stelsel worden gevormd.
Over de bepaling der grenzAn behoeven wij hier niet
verder te spreken; wij merken slechts op, dat wanneer de
uitkomst op de gebeele ruimte betrekking zal hebben, naar
r tusBchen 0 en 00, naar ~ tusschen 0 en 7r, naaf cp lusBcben 0 en 27r moet geintegreerd worden.
§ 214. Men kan bij het w~bruik van poolcoördinaten
de verdeeling der ruimte in elementen ook aldus opvatten.
Beschrijf (Fig. 79) om 0 als middelpunt een bol Smet
}'ig. 79.
den straal 1, en verdeel het
oppervlak daarvan in elementen dS. Construeer verder op elk daarvan, b. v.
AB, als grondvlak een kegel
uf eene pyramide, die, met
den top in 0 gelegen, zich
tot in het oneindige uitstrekt. Beschrijf eindelijk
om 0 een stelsel bollen.
Een der elementen, b. v.
PQP'Q', die door de snijèing van deze met het systeem
pyramides ontstaan, heeft den inhoud r i d S d r. Dij di'
uitvoering der optelling kan men eerst naar r integreeren,
waarbij, als 0 buiten bet in f egratiegebiedligt, de grenzen
bepaald worden door de p.tukken, die van de lijn OP worden afgesneden door het grensvlak der ruimte (ligt 0 daar
binnen, 'dan is de onderste grens 0). Daarop moet eenp
integratie volgen over het boloppervlak.
Wordt dit laatste op de in § 207 besproken wijze in
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elementen verdeeld, dan komt men tot de methode der
vorige § terug.
Overigens bestaat er eene zekere overeenkomst tusschen
de handelwijze, die wij in § 211 en die, welke wij hier
volgden. Gelijk in die § elk punt van het lichaam geprojecteerd werd op het platte vlak XOY, zoo wordt hier
elk punt perspectivisch op het boloppervlak S geprojecteerd.
§ 215. De dubbele en drievoudige integralen, die wij
tot nu toe leerden kennen, sttlden de uitkomst voor van
eene optelling over een zeker oppervlak of lichaam. Ook
bij vele andere vraagstukken komen echter dergelijke uitdrukkingen, en zelfs veehoudige integralen voor.
Laat ie, y, ::, u onafhankelijk veranderlijke grootheden
voorstellen (is hun aantal nog grooter, dan gelden dergelijke beschouwingen) en zij F (.x, y, z,u) eenige functie
daarvan. Laat verder door den aard van het vraagstuk
de verschillenue waardBn, die .r-, y, z, u gelijktijdig kunnen aannemen, op de eene of de andere wijze beperkt zijn.
Men kan dan, ;e, y, z, d.7', dy, d z constant latende,
vooreerst de grootheid

F (.r-, y, z ,u) d x dy d z d u
naar u integreeren tusschen de uiterste waarden UI en Uil
(functiën van x, y, z), die deze grootheid kan aannemen.
De uitkomst heeft den VO!"ID
f (x, y, z) d.r- dy d z;
zij kan naar z geintegreerd worden, waarbij men .1:, Y,
d.x, dy als standvastig beschouwt, en als grenzf'n de
uiterste waarden z} en zll kieze (fullctiën van ,11 en y), die
bij de gekozen waarden van .e en y mogelijk zijn. Integreert men het resultaat
CP(.x,y)dxdy
nogmaals naar y, en wel tnsschen de kleinste en grootste
waarden Yl en Yll (fllnctiën van x). die deze grootheid bij
eene stand vastige waarde van x kan aannemen, dan verkrijgt men eene uitdrukking van de gedaante
1/1 (3:) d rc
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en deze integreere men tusschen Xl en .IJ' de uiterste
waarden, die .r kan verkrijgen. Deze laatste grenzen zijn
standvastige grootheden.
Het resultaat der aangegeven bewerkingen wordt voorgesteld door de veelvoudige integraal

j'.!!'

(X,
•

XJ

•

91

r:'

.'

f"'F (.r, ;1/, z, 11) d:r; dy dz du . . . (9)

.) .'

VI

§ 216. Bij elke dergelijke integraal kan men nu de
verschillende bewerkingen in elke willekeurige orde op
elkander doen volgen. wanneer men slechts bij het integreeren naar ef~ne der grootheden .1', !J, ::, u tot grenzen
de uiterste waarden Kiest, die deze grootheid kan hebben.
wanneer aan de veranderlij Keu, waarnaar 1lOg niet geintegreerd is, bepaalde waarden worden toegekend.
Om deze stelling te bewijzen, diene de volgflnde beschouwing. Men kan aan ;1:', bij eene willekeurige waarde
te beginnen, eene reeks waarden toekennen, die met de
gelijke verschillen .(l:r opklimmen. Op dezelfde wijze kan
men eene reeks waarden voor y, voor :: en voor u opstellen, telkens met de standvastifre versebillen A y, .(l z, .(lIl.
Vervo)gens kan men eene waarde van J' uit de eerste reeks
I:ombineeren lJIet waarden van y, z en u uit de andere
reeksen en alle mogelijke combinaties van dien aard vormen, die door de omstandigheden van bet vraagstuk worden toegelaten. Neemt men nu voor elke daarvan de
functie F (.r, 11, z, u), telt alle aldus verkregen waarden
bij elkander op, en vermenigvuldigt met A JJ .:1 Y A z A u,
dan kan men aan toon en , dat de limiet, waartoe de uitkomst nadert, als A ,'(J, ~ y, .:1 z, .:1 u voortdurend afnemen, dus
Lim l: F (JJ, y, z, u) A x .:1 y .:1 z A u
. (10)
niet anders is dan de integraal (9) .
.~ Immers ten einde alle bovengenoemde combinaties te
nemen kan men beginnen met bepaalde waarden vóor JJ,
y, z te kiezen (aan de boven bedoelde reeksen ontleend)
en daarmede te eombineeren de waarden uit de reeks voor u,
die bit de. condities van het vraagstuk mogelijk zijn. Men
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kan dan lÏe som in (10) vooreerst over de aldus verkregen
com binaties uitstrekken en de limiet der uitkomst zoeken
voor het geval, dat a u tot 0 nadert. Het resultaat
a ,r a y a z. Lim ~ F (,T" y, z, 11) a u
IS klaarblijkelijk de integraal
a,7j ay

a

("'}'(.1',

z.
•

II

y, z, u) du

1

of bij de notatie der vorige §
f(x, y, z) a x C::.,1I a z.
Deze waarde, die op eene enkele com bin8tie van waarden
van ,1'. !J, ::: betrekking heeft, moet nu over alle,mogelijke
dergelijke combinaties gesommeerd worden (op u behoeft
men hierbij niet meer te letten). Daarbij kan Blen eerst
,I' en y
vasthouden en men komt dan tot de tweede integratie der voorgaande §. Aldus voortredeneerende komt
men tot de gelijkheid van de integraal (9) en de uitdrukking (10).
In deze laatste groothpid is nu echter niets, dat ons
noodzaakt, bij het optellen naar x. y, Z l u de boven gekozen volgorde te nemen. Men mag ook, altiji op overeenkomstige wijze te werk gaande, elke andere volgorde
kiezen en komt dan tot integralen. die zieh van (9) alleen door de volgorde der bewerkingen onderscheiden.
Aldus blijkt de stelling, in het begin dezBr § uitgesproken, eenvoudig een gevûJg hiervan te zijn, dat men eene
som van termen op allerhande wijzen in groepen kan verdeelen.
Zijn er slechts twee onafhankelijk veranderlijken , dan kan
men de verschillende waarden der functie F, die in (10)
moeten worden opgeteld, in eene tabel met dubbelen ingang
(naar de waarden van ,7j en die van y) vereenigen , en de
beide wijzen, waarop men kan integreeren, komen hierop
neer. dat men eerst Of de getallen eener horizontale rij,
Of die eener verticale kolom optelt 1).
1) Natuurlijk zijn hierbij de versrhillenile rUen en kolommen in het algemeen niet even lang, daar zij zich slecht.s zoo ver uitstrekken als door de
<:ondities van het vraagstuk wordt aangegeven.
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Zijn bij eene veelvoudige integraal alle grenzen standvastig. dan blijven zij onveranderd bij eene verwisseling
der verschillende integraties.
Overigens zal men ook bij veelvoudige integralen bij
zulk eene verwissEling bet in § 197 omtrent de volgorde
der differentialen gezegde in bet oog moeten houden.
§ 217. Wij geven nog een paar voorbeelden van dubbele
en veelvoudige integralen.
Wanneer in twee dunne geleiddraden s en 8' electrische
stroom en met bekende inten8iteiten bestaan, en men de
kracht wenscht te berekenen, die d'3 eer8te draad in eene
bepaalde richting van den tweeden ondervindt, zal men
vooreerst de beide stroomgeleiders in elementen cl s en d s'
verdeelen. Kent men dan de werking in de bedoelde richtiug van d 8' op d s, dan vindt men de gezocbte kracht
door eene integratie naar s en 8'. De volgorde der beide
hewerkingen kan daarbij willekeurig gekozen worden. Integreert men eerst naar R', dan zoekt men dc kratht, die
het element d s van den geheelen stroom 8' ondervindt:
omgekeerd, als men eerst naar 8 integreert. wordt de
kracht gevonden, die op den geheelen stroom 8 door een
enkel element. cl s' wordt uitgeoefend.
Wordt op eene dergelijke wijze de kracht in eene bepaalde riühting' gezocht, die twee lichamen A en B op
elkan!:er uitoefenen, wanneer beid,] uit SLoffen bestaan,
waarvan de deeltjes elkander volgens eene gegeven wet
aantrekken) uan kan men als de coördinaten van een punt
van A x, y, z, die van een punt van B ,r'. y', z' heeten,
de lichamen in rechthoekige elementen d x dy cl z en
d x' d y' d z' verdeelen. Vervolgens kan men de werking
in de verlangde richting berekenen tusscben een oneindig
klein deel van A en een van B; eene zesvoudige integratip
naar x, y, z, .v', y', z' leert dan de gezochte kracht kennen.
Stellen wij ons eindelijk eene gasmassa voor, bestaande
uit een zeer groot alm tal molermlen, die zich in alle mogelijke richtingen voortbewegen. Dan kan de beweging van
elke moleeule worden bepaald door de componenten ~,~,;
van hare snelheid in de richting van drie onderling lood·
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rechte assen. Die grootheden zullen niet voor aHe deeltjes
even groot zijn en men zal de moleculen in groepen kunnen
verdeelen al naarmate zij deze of gene beweging hebben.
Een dier groepen kan b. v. hierdoor gekenmerkt worden,
dat de snelbeidscomponenten van de deeltjes, die er toe
behooren, liggen tusschen ~ en ~
d ~, )t en )t
d·)t.
~ en ~
d~. Wil men nu eene of andere uitwerking van
de beweging der deeltjes berekeLen (b. v. den druk tegen
een vasten wand, of de hoeveelheid arbeidsvermogen, die
door die beweging van de eene naar de andere zijde van
een vlak wordt overgevoerd), dan kan men eerst het effect
berekenen van de deeltjes eener bepaalde groep, om dan
vervolgens naar de grootheden ~. )t, ~ te integreeren,
§ 218. Daar elke der verschillende bewerkingen, die
men bij eene veelvoudige integraal heeft te verrichten,
eene gewone integratie is, kunnen daarbij alle herleidingen
worden toegepast, die wij in het vorige hoofdstuk voor
enkelvoudige integralen leerden kennen. Bij eene daarvan,
nl. de partieele integratie. moeten wij nog even stilcitaan.
Stel, dat men over het in ~ 211 beschou wda liehaam
de integraal
, 31/1
<Pi)Zd'T

+

+

+

I

(<P en 1/1 zijn functiën van x, y, z) heeft te nemen, en dat
men, d'T = d x dy d z stellende, eerst naar z integreert,
dus over ht:t zuiltje, dat (Fig. 77) het rechthoekje CD tot
grondvlak heeft. De partieele integratie g'eeft dan
( 11\
*,

31/1 d z

'+" ()

z

= ~ 1/1 -

..

(I/J ~" <Pz d ::

en als men hierin eerst z = 41' vervolgens Z = Zj! stelt
(verg. § 21'1) en de uitkomsten van elkander aftrekt komt er-

J"

QJ

:~ d z ~ (QJ .,). -

(qJ .,).

-j"' ., ~ ~

dz,

Zl

ZJ

of ook, na vermenigvuldiging met den constanten factor
dx dy
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' -,.
cp
f
..

Cl\l;
Cl ~d:r

dy dZ=(cp~)Bdir dy -(CP ~h d.r dy-

-,

-

f

Z1

'3CJ)

_ ~'3 zd.xdydz . • , (11)

.,

Het zuiltje, dat wij beschouwden, snijdt uit het oppervlak
S van het lichaam bij A en B de in Fig. 77 aangewezen
elementen. Beiden hebben den rechthoek CD tot projectie
en geven dus d a: dy! wanneer men ze vermenigvuldigt
met den cosinus van den hoek, dien zij met het a: y-vlak
maken, dien dus de normaal aan S met de z·as vorint.
Die cosinus moet daarbij altijd po~itief genomen worden,
daar wij alle elementen positief nemen.
Trekken wij nu in elk punt van het oppervlak eene
normaal en wel met betrekking tot de ruimte. waarover
geintegreerd wordt, naar buiten, en noemen wij ),. IJ. , 21
de hoeken, die deze lijn met de positieve assen vormt.
dan is in A 21 stomp, in B scherp, zood at wij hebben
da: dy=(COSlIdS)B=-(COSlIdS)A'

waar de beide elementen van het oppervlak d S zijn genoemd. Voor de vergelijking (11) kan men derhalve
schrijven

-J"

0/

!~ d •• dy dz. .. (12)

",
Eene dergelijke betrekking kan voor elk der zuiltjes, loodrecht op het a: y-vlak staande, worden opgesteld, waarin
wij het lichaam verdeelen kunnen. Tellen wij vervolgens
al die vergelijkingen bij elkander op. Het eerste lid van

I

j
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(12) geeft dan de integraal

ICP:~dT
en de laatste term van het tweede lid de integraal

ècp

.( l/JèzdT,
beiden te nemen over het beschouwde lichaam. Wat de
overige termen in (12) betreft, merke men op, dat elk
zuiltje twee elementen d S uit het oppervlak snijdt en dat
al deze elementen te zamen het geheele oppervlak vormen.
Daar nu in (12) de som voorkomt van de grootheden
cp I/J cos 11 d S, berekend voor de beide elementen bij het
beschouwde zuiltje behoorenoe, geven die termen bij het
sommeeren van alle met (12) overeenkomstige vergelijkingen
f cp I/J cos 11 d S,
over het geheele oppervlak uitgestrekt. De einduitkomst
is dus

JCP-azdT=.
'è..p

f'

('CPl/JcoslidS-. ..pi)ècpzdT.

Het verband ,. dat aldus door de partieele integratie tusschen oppervlakte- en ruimteintegralen gevonden wordt, is
bij vele beschouwingen in de natuurkunde van veel belang.
Het blijve aan den lezer overgelaten, na te gaan. hoe
men ook naar .'IJ en .y op analoge wijze partieel kan integreeren en hoe de verkregen uitkomst ook dan nog geldt,
wanneer eene lijn evenwijdig aan de z-as het oppervlak in
meer dan twee punten snijdt.

VRAAGSTUKKEN.
161. Een rechte cilinder, die de in het ,vy-vlak gelegen
ellips met de vergelijking
,'JJ~

all

y2

+ b2= 1
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tot 1)a8is hp.eft, wordt gesneden door het oppervlak met
de vergelijking
z = P ,Til
q y'.
Men vraagt den inhoud van het gevormde lichaam.
162. De assen van twee omwentelingscilinders, met de
gelijke stralen a, snijden elkander loodrecht. Den inhoud
van het deel der ruimte te berekenen, dat aan beide lichamen gemeen if\.
16:1. De attractie te bepalen, die een homogeen 1) cirkelvlak met den straal a uitoefent op eene massaeenheid ,
geplaatst op de as van den cirkel op een afstand 11 van
het middelpunt. Vlaktedichtheid (ook in latere vraagstukken) (J. Men neme hier en in het vervolg aan, dat twee
massa's m en m', op een afstand
7' van elkander geplaatst,
,

+

elkaar met eene kracht

mm

=~~--

aantrekken.

164. Bereken eveneens de aantrekking van eene homogene vierkante plaat (zijde a) op eenfl m8ssaeenheid. geplaatst op ep.ne loodlijn in het middelpunt 0 opgericht
op een afstand h van O.
165. Hoe groot is de aantrekking, die een homogene
omwentelingscilinder (straal a, hoogte H) uitoefent op eene
massaeenheid , geplaatst in een punt, in de as op een afstand h buiten een der eindvlakken gelegen? Dichtheid
(ook in volgende vraagstukken) p.
166. Het zwaartepunt te bepalen van: a eene homogene
plaat, die de gedaante van een trapezium heeft (evenwijdige zijden a en b, hoogte H): iJ een homogenen afgeknotten kegel (stralen van grond- en bovenvlak Rl en R~.
hoogte H): c het lichaam, waarvan in § 185 de inhoud
werd berekend.
167. De abscis van het zwaartepunt te berekenen voor
het lichaam, waarvan in Vraagat. 148, p. 278 sprake was.
168. Wanneer eene vlakke figuur om eene a8 wentelt,
in haar vlak gelegen, is de inhoud van het gevormde om·
l

1) Dit woord geeft te kennen. dat de dichtheid overal even groot is. In
de volgende vraagstukken wordt de stofverdeeling altijd homogeen ondersteld.

- 327 -

:::119

VRAAGSTUKKEN.

wentelingslichaam gelijk aan den inhoud dier figuur, vermenigvuldigd met den weg door haar zwaartepunt beschreven. Dit te hewijzen.
169. Eveneens, dat het deel van een omwentelingsoppervlak, tusschen twee parallellen begrepen, gevonden
wordt door de lengte van het correspondeerende deel van
den meridiaan te vermenigvuldigen met den weg, door
het zwaartepunt dier lijn bij de wenteling afgelegd.
170. Een rechte cilinder met een willekeurig grondvlak
wordt door een scheef:,taand plat vlak gesneden. Te bewijzen, dat de inhoud van den afgeknotten cilinder gelijk
is aan het product van den inhoud van het grondvlak en
van de lengte der loodlijn. in het zwaartepunt tlaarvan
opgericht.
171. Wanneer het traagheidsmoment van een stoffelijk
stelsel met de massa M ten opzichte van eene as door het
zwaartepunt. gaande T is, dan is het traagheidsmoment
ten opzichte van eene andere as, evenwijdig aan de eerste,
op een afstand 11 daarvan gelegen, T M lIi . Dit te bewijzen.
172. Het traagheidsmoment te berekenen:
a. van het vlak van een gelijkzijdigen driehoek (zijde a)
ten opzichte van eene zijde en van eene lijn, door een
der hoekpunten loodrecht op het vlak getrokken;
b. van een regelDlatigen n-hoek (straal van den omgeschreven cirkel R) ten opzichte van eene lijn, door het
middelpunt loodrecht op het vlak getrokken;
I:. van een rechthoekig parallelepipedum (ribben a, b, c),
ten opzichte van de ribben j
d. van een omwentelingscilinder (straal R, hoogte H) ten
opzichte van de as en van eene middellijn van het
grondvlak.
e. van een omwentelingskegel (hoogte H, halve tophoek a)
ten opzichte van de as en van eene lijn door den top
loodrecht op de as getrokken.
f· van een bolvormig segment (straal van den bol R,
hoogte H) ten opzichte van de as.
173. Op een boloppervlak met den straal 1 stelt .9'1 den

+
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spherischen afstand tot een vast punt voor, ~ll den afstand
tot een tweede vast punt, dat 90° van het eerste verwijderd is. De integralen
.f cosl! el dE' • cos 4 et cl S, cos2 $-1 cosi $-l! d S,
over het gehep.le oppervlak uitgestrekt, te berekenen.
174. Wat wordt in het vraagstuk van § 2u8 de potentiaalfunctie in D, indien (~20ü) If = 1 Ifo (3 cos' tP - 1) is?
175. Over een bol met den straal R is eene electrische
lading E yerdeeld, zoodat de dichtheid omgekeerd evenredig ir: met de derde macht van den afstand r tot een
vast punt, op een af.<>tsnd a van bet middelpunt gdegen.
Hoe groot is de dichtheid in elk punt!
176. Bewijs, bij de notatie van § 218. de volgende
vergelijkingen

.r

.r

~cp

a,.

h,

.

r '3,; d T

=.1"cp t~O:3

À

cl S,

({X
~ cp + y () cp + ZMP) cl
,,3.'1:
3y
3z

r
-.I ,cp (3~-:rX+ (~) Y+ 3Z)
3-;

T

=

= cp (X cos ), + Y cos f..t. + Z eos 11) cl S y

" . I'(~ll3 .xli~ + ~-=-cp
+ 3()~P) d 1" 3~-cp d t;.
3 y2
d,.1 ep (èè .xtP + 3 -.p + è~itP) d T=
,'ep ~_t/; d S _ r(~ ep è"* +~ ep è tP + 3 è *) d T=
,3;v3:c
3yèy
3z3z
zB

.

2

2

è

f'

~.

i

2

=
=

.

d -:- ,

T

= .
•

n

'

ll

y'i

4)

èrt

llCP
'C cp~-tJ;i)1/
'i)ep)
r
(è
'i)2ep)
dS+,. tP i),è+'i)y'+i)z. dT.

J

'i):J;

'i)lep

Hierbij stellen cp, Ij.! , X, y, Z functiën voor van de coördinaten, n is de richting der aan het oppervlak naar buiten
getrokken normaal. (In de drie laatste vergelijkingen splitse
men de gegeven integraal in drie deel en en integreere deze
partieel resp. naar x I y en z).
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§ 219. Het bleek ons vroeger. dat de aangroeiing eener
functie F (x) ten gevolge van den overgang van .r: van
eenige waarde a tot eene andere b kan worden opgevat
als de som van oneindig kleine deel en , waarvan elk gevonden wordt door eene aangroeiing d.r: met het differentiaalquotient F' (.r:) te vermenigvuldigen. Is die laatste
functie eenvoudig, dan kan in
F (b) - li' (a) =

(t> F' (x) d x

•_ a

.

•

. (1)

de integratie werkelijk worden uitgevoerd. Maar ook zonder dat te doen kan men iets omtrent de integraal vinden.
Daartoe maken wij gebruik van de omstandigheid, dat,
wanneer men in eene som alle termen te groot of te klein
neemt ,ook de som te groot of te klein wordt gevonden,
waarbij wij de woorden "groot" en "klein" in algebraïschen
zin nemen, zoodat van twee getallen, ook van neg'atieve,
dat het grootst is, dat in de getallenrij , die zich van
- 00 tot
00 uitstrekt, het meest naar de zijde van
00 .
staat "Zijn er nu twee functiën cp (x) en ..p (x), zoodat voor
alle waarden van x tUBschen a en b
cp (x) F' (x) > ..p (.v)

+

+

>

21
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is, dan moet ook {wij onderstellen voorloopig a < ij, dus
d x positief}

.r:

b

'P(X)d.1:>I:F'(,r)dX>.r v-(x)dx . . . (2)

zijn en zoodra men de eerste en de laatste integraal kan
vinden, zijn hierdoor twee grenzen gevonden, waartusschen F (b) - F (a) moet liggfln. Men zal gemakkelijk
inzien, dat (2) ook dan nog juist is, wanneer F' (x) voor
enkele waarden van x gelijk aan cp (,x) of V- (x) wordt;
de bedoeling is alleen, dat nooit in het interval van a tot
b F' (,r) > cp (x) of < V- (,,/:) wordt.
Het eenvoudigst is het, voor 4> (x) en V- (.r) standvastige
getallen te nemen, hetgeen altijd mogelijk is, wanneer wij
onderstellen, dat tusschen ,r: = a en x = b F' (.x) steeds
eindige waarden heeft (iets, wat wij ook van andere functiën, die later zullen voorkomen, stilzwijgend zullen aannemen). Zij M de grootste en N de kleinste van alle
waarden, die F' (x) in het beschouwde interval verkrijgt,
dan vindt men, door 4> (x) = M en V- (x) = N te stellen,
(b -

a) M >

r

"-J

b F'

(x) d .x> (b: - a) N.

a

De aangroeiing F (b) - F (a) moet dus gevonden kunnen
worden, door b - a te vermenigvuldigen met eenig getal
P tusschen :M en N . Wanneer wij nu aannemen I dat de
functie F' (.x) doorloopend is (§ 80) (ook dit wordt in het
vervolg van andere functiën steeds ondersteld), dan moet
zij, als :c van a tot b toeneemt, alle waarden tusschen de
grootste :M en de kleinste N doorloopen, en dUB stellig
eens = P worden. Daaruit volgt, dat er tUBschen a en b
een getal c moet bestaan, zoodat F(b)-F(a)=(b-a)F'(c)
is. Daar wij nu elk getal tusschen a en b door a +!1 (b - a)
kunnen voorstellen, waarin !1 een positief getal beneden
de eenheid is, moet er een dergelijk getal
zijn, dat
F (b) = F (a)

+ (b -

!1

a) F' [a

+!1 (b -

a)] .•• (3)

maakt. Als bijzondere gevallen van deze stelling kan IJlen
het beschouwen, dat de weg, door een bewegelijk punt

I
I
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gedurp.nde zekeren tijd afgelegd, gevonden kan worden, door
dien tijd met eene zekere gemiddelde snelheid te vermenigvuldigen, die het punt bij zijne beweging eens heeft
gehad, en dat de inhoud der in § 163 beschouwde figuur
gelijk is aan het produkt van AB en eenige ordinaat
tusschen A en B.
Overigens weten wij in het algemeen van .9- slechts, dat
dit getal tusschen 0 en 1 ligt; de waarde ervan zal bij
verschillende functiën niet dezelfde zijn. In het vervolg
zullen allerlei getallen tusschen a en b door a .9- (b - a)
worden voorgesteld, zoodst .9- in verschillende formules niet
hetzelfde behoen te beteekenen.
Wanneer b weinig van a verschilt zal ook F' (.1:) gedurende den overgang van x van a tot b slechts weinig veranderen. Bij benadering mag men dan van die verandering
afzien en voor (3) schrijven
F(b)=F(a)+(b-a)F'(a) . . . • (4)
(verg. § 74), of ook
F (b) = F (a)
(b - a) F' (b).
§ 220. Evenals boven F (b) werd opgebouwd uit F (a)
en de aangroeiingen F' (x) d.1: kunnen wij ons ook elke
waàrde F' (x), die in (1) voorkomt, opgebouwd denken uit
de beginwaarde F' (a) en de aangroeiingen F" (x) dx. (Wij
duiden de achtereenvolgende afgeleide functiën van F (x)
aan door F' (a:), F" (x), F'" (x). FIV (a:), ... F(n) (x». Om
dit uit te drukken schrijven wij vooreerst voor (1) (verg.
de opmerking op p. 259)

+

+

F(b)=F(a)+.f:F'(~)d~.

. (5)

eu substitueeren hierin

F' (~) = F' (a)

+Iar; F" (x)

d.1:,

zoodat

, F(b)=F(a)+(b-a)F'(a)+ fb d;Ir; F"(x)da: . . (6)
a

a

\
"

J
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wordt. Bij de bier voorkomende dubbele integraal passen
wij nu wederom dezelfde redeneering toe als bij de in (1)
voorkomende Bom. Zij M de grootste, N de kleinste van
alle waarden, die F" (x) aanneemt, als x bet interval van
a tot b doorloopt. dan is ook voor het kleinere interval
van a tot ~ steeds
M> F" (JJ) > N.
Daaruit volgt

(~-a)M> ._ff;F"(x)dx>(~-a)N,
a

J

ó
a

(~-a)MdC>

of
}(b-a)!lM>

Jóa d~. (.f; F"('IJ)dx>. (Óa (~-a)Nd~,
a

r

•" a

d~ (f;F"(,7J)d:r,>î(b-a)II N.
• a

De laatste term in (6) zal dus gelijk zijn aan het produkt
van î (b - a)2 en eenig getal tusscben M en N, waarvoor
thans ook F" [a
5' tb - a)] kan worden geschreven. De
formule
F(b)=F(a)+(b-a) F'(a)+Hb-a)IIF"[a+3-(b-a)], .. (7)
die voor elk willekeurig interval geldt, zal als dit klein
is weer bij benadering door
F (b)= J;' (a) (b- a) F' (a)+}(b - a)IIF" (a)
mogen vervangen worden, welke vergelijking nauwkeuriger
is dan (4), omdat men tot op zekere hoogte met de veranderlijkheid van F' (x) rekening heeft gehouden.
§ 221. Men kan bij deze beschouwingen nog verder
gaan. In (6) kan elke waarde van F" (x) weer opgevat
worden, als te ontstaan uit F" (a) door sommeering VlIJ1
aangroeiingen Fin (x) d .'IJ. zoodat dan ook F (b) uit deze
aangroeiingen en uit F" (a), F' (a) en F (a) wordt opgebouwd_ Zijn dan nu M en N de grootste en de kleinste
waarde van F'" (x) in het beschouwde interval, dan zal .
F (b) liggen tusschen de waarden, die men vindt door eerst

+

+
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Fm (.x) door M, vervolgens door N te vervangen. Men
verkrijgt de uitkomst dezer redeneering het gemakkelijkst
door op te merken, dat men in de beschouwingen der
vorige § b door !; en de functiën F, F', F" door F', F", F'"
mag vervangen en dat dus thans F' (~) kleiner moet zijn dan
F' (a)

+ (~ -

a) F" (a)

+ t (~.- a)2 M.

F (b) moet dan verder liggen beneden de waarde, die het
tweede lid van (5) aanneemt. wanneer men daarin F' (!;)
door de zoo even opgestelde uitdrukking vervangt, dus
beneden
(b - a)ll
(b-a)S
F (a) (b - a) F' (a)
1. 2 F" (a)
1. 2. 3 M.

+

+

+

Schrijft men hier N in de plaats van M. dan verkrijgt
men eene grootheid, kleiner dan F (b), en uit beide ongelijkheden volgt
F (b)

=

F (a)

+ (b _

a) F' (a)

+ (b;,-;)'J F" (a) +

+ (~~.at F'" [a + ~ (b - an.
Met behulp van deze formule kan men nu verder, wanneer
de uiterste waarden van FIV (a) worden ingevoerd, onmiddellijk F' (~) tusschen twee grenzen insluiten, waaruit
dan door substitutie in (5) twee nieuwe grenzen voor F (b)
volgen. Aldus voortredeneerende vindt men ten slotte, dat
Voor elk willekeurig getal n
F (b) = F (a)

+ (b _

a) Ft (a)

(b _a)3
1. 2. 3 F'" (a)

+ (b 1-:;)'J F" (a) +
(b - a).. - l
1.2 ... (n-1) F(n-l) (a)

+
+ .... +
+ 1.(b-a)n
2 ... n F(n) [a + ~ (b -

a)].

.

.

.

.

+

. (8)

18.

Deze vergelijking drukt het naar Taylor genoemde theorema llit.. Zij kan, als men a door .x en b door .x h

+
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vervangt, ook in den vorm

F (x + h) =

7,2
F (.~) + h F' (x) + 1. 2 F" (x)
lts

+

7t"-1

+ 1.2.3 F'" (x) + ..•. + 1. 2 ... (n-1) F(n-l)(ic)+

+

!tn
1. 2 .. n F(1J) (.~

+ !t h) .

.

.

• . .

• • (9)

worden geschreven.
Stelt men in (8) a = 0 en vervangt b door x, dan verkrijgt men het theorema van Mac-Laurin:
,
, F " (0)
Fm (0) 3
F(x) = F(O)+F (O)x+ 1.2
1. 2. 3 x + ....

x2+

F(n - 1) (0)
1
F(n) (!t.~)
· .. ·+1.2 ... (n-1)xn- +1.2 .. . n x" .

• . (10)

Het verdient nog opgemerkt te worden, dat de formule (8)
even goed doorgaat, wanneer b < als wanneer b > a is.
In het eerste geval is in (1) d;c negatief, maar dit brengt
in de gebezigde redeneeringen slechts kleine wijzigingen
teweeg, hierop neerkomende, dat sommige teekens van ongelijkheid omgekeerd moeten worden. Ten gevolge van
de algemeene geldigheid van (8) kunnen verder h in (9)
en .'1: in (10) zoowel negatief als positief zijn.
§ 222. Wanneer F (x) eene gegeven functie is, kan men
deze herhaaldelijk differentieeren en van de functie zelf en
de afgeleiden ervan de waarden voor x = 0 nemen. De
coë:fficienten der verschillende machten van x in het tweede
lid van (10), met uitzondering van den laatsten term zijn
dan bekende standvastige getallen. Stelt men

(!tx) :en 1. 2 ... n -

F<1J)

R..

,

•

.

•

•

. (H)

dan kan men voor (10) schrijven
,
F" (0)
F(n-l) (0)
_
I
F(O)+F (O)x+ 1.2
1.2 .• (n_1):en- -

x2+ .... +

=F (:c) - R..

• • • • • (12)

J
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en in het eerste lid komt thans eene reeks voor, die men,
door het willekeurige getal n steeds grooter te kiezen,
zoo ver kan voortzetten als men wil. Men kan zich nu
de vraag stellen, wat er van de som dier reeks wordt,
wanneer men (voor eenige bepaalde waarde van x) n steeds
doet toenemen.
Daarbij hangt alles van R,. af. Ofschoon men, wegens
de onbekendheid van 3", Rn niet geheel kent, kan men
toch somtijds bewijzen, dat. welke waarde 3" ook tusschen 0 en 1. moge hebben, RTl bij het klimmen van
n tot de limiet 0 nadert. In dat geval nadert de som
der reeks (12) tot de bepaalde waarde F (.v). Men zegt
dan. dat de reeks convergee1·t, noem t F (x) de som der
oneindig voortloopende reeks en drukt dit uit door te
schrijven
_
'
F" (0)"
Fm (0) ,
F(x)-F(O)+F(O),v+ 1.2'v +1.2.3x +enz . . . (13)
De mogelijkheid, om aldus de functie F (:c) in eene reeks
naar de opklimmende machten van x te ontwikkelen berust dan hierop, dat, wanneer men de functie uit de
waarde, die zij voor x = 0 heeft, opbouwt door (§ § 219221) van steeds hoogere differentiaalquotienien gebruik te
maken, de invloed daarvan hoe langer hoe kleiner wordt,
naarmate men de redeneering verlier voortzet. Breekt men,
zooa]s in ('12), de reeks bij den nden term af, dan stelt de
grootheid RTl voor, wat er nog aan de reeks ontbreekt,
om F (x) te verkrijgen. Wij zullen die grootheid de reat
der reeks noemen.
Er zijn ook gevallen, waarin, bij het toenemen van n,
Rn niet tot 0 nadert, maar integendeel steeds grootere
waarden aanneemt. Dan nadert het eerste lid van (12)
niet tot eene bepaalde limiet, de reeks divergeert zooals
men zegt en de vergelijking (13) is niet meer juist.
Soortgelijke beschouwingen gelden ook bij de formules
(8) en (9). Wanneer bij het klimmen van n de laatste
term in (9) tot 0 nadert kan men door

F (x

+ h) =

F (x)

h"
+ h F' (x) + 1:2
F" (x)~+ enz.

- 1
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de grootheid 1<" (.:r h) in eene convergeerende reeks naar
de opklimmende machten van lt ontwikkelen.
§ 223. Om bet boven gezegde op te helderen , zij vooreerst
F (.r) = eX.
Alle afgeleide fnnctiën bebben dan dezelfde waarde en men
heeft F (0) = F' (0) = F" (0) = .... = 1, waardoor de reeks
in (10) gemakkelijk kan worden opgesteld. Voor de rest
vindt men
e~X

Rn = 1.
---x"
2 ... n
en om te onderzoeken, wat er van deze grootheid wordt
hebben wij dEl uitdrukking
xn

.r. ,r

"1. 2 ... 11 =

.r

• (14)

l' 2 ..... ;;.

te beschouwen. Men kan aantoonen, dat zij, welke waarde
ie ook bebbe ~ voor n = 00 altijd 0 tot limiet heeft. Bij
bet klimmen van n toch treden er steeds nieuwe factoren
met .7: tot teller en steeds grootere getallen tot Doemer in
(14) op; die factoren kunnen door slechts ver genoeg te
gaan, zoo klein gemaakt worden als men verkiest. Men
kan b. v. eerst zoover gaan, dat een factor bereikt wordt,
die < t is (daartoe beboeft slecbts n > 2 x genomen te
worden). Het produkt (14) zoover uit.gestrekt beeft eene
zekere waarde P en bij verdere voortzetting der rij factoren
wordt die waarde voortdurend met factoren beneden ! vermenigvuldigd. Daar nu reeds bij voortdurende vermenigvuldiging van P met factoren =} de uitkomst tot 0 nadert
moet dat ook van (14) gelden, dus ook van Rn. daar tO:lh
e!'z eene eindige waarde tusschen 1 en e z heeft. De reeks
(13) convergeert dus en men heeft voor elke waarde van ,r
x
x'
x3
x'
eZ= 1 I
1. 2
1. 2. 3
1. 2. 3. 4
enz. . . (15)

+ +

+

+

+

Deze formule geeft b. v. voor 3J = 1
111
1
e = 1 1" 1. 2
1. 2. 3
1. 2. 3. 4

+ +

+

+

+ enz.,

-,'
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door welke reeks men gemakkelijk het grondgetal der
natuurlijke logarithmen tot eIken verlangden graad van
nauwkeurigheid kan berekenen. Wij merken nog op, dat
men bij dergelijke berekeniugen, ofschoon men de rest Rn
niet geheel kent, toch, zoodra een getal Q kan aangewezen
worden, dat stellig grooter dan F(n)(~.v) is, blijkens (11)

Q
.. n xn eene grens heeft, beneden welke R" moet lig-

in 1. 2

gen Men kan aldus beoordeel en , hoe ver men de reeks moet
voortzetten, om eene opgegeven nauwkAurigheid te bereiken.
Als tweede voorbeeld diene de functie
F (x) = sin x.
Daarbij is
F (0) = 0, F' (0) ='1, t'" (0) = 0, F'" (0) = - 1, enz.
en, al naar de waarde van 11,
sin ~ x
cos S- x
R" = ± 1-- • 2 • •• ft .xn, of ± 1 • 2 • •• n :JJ".
Voor elke waarde van x is Lim Rtt = 0 en geldt de reeks
S
X
x3
x7
sin.'V=x- 1 . 2 . 3 +1.2.3.4.5
1.2 ... 7+enz•.. (16)
Evenzoo vindt men, dat voor eIken boog
.Zi
xt
.'V6
cos X = 1 - 1. 2 1. 2. a. 4 - 1. 2 ... 6 enz. . . . (17)

+

+

18.

Daar de formules (15). (16) en ("17) voor alle waarden
van x gelden, kan men die grootheid ook door a x vervangen, waardoor men reeksen voor ea z, sin a x, COB a X
verkrijgt. Vervangt men in (15) .1: door x la, dan wordt
de Bom der reeks aS.
§ 224. Wanneer

F (x)

=

(1

+ x)m

wordt genomen (m een willekeurig positief of negatief,
gehee~ of gebroken getal) is de zaak iets minder eenvoudig.
Dan 18

F(O)=1, F'(O)=m, F"(O)=m(m-1),
F'" (0) = m (m -1) (m - 2), enz.,

l

.. :1
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1)

.L"n

=

m(m-1) .... (m-n+1)
1. ')
(1
• ... • • •
ft

+ 5' x )m- n:en,

• . (18)

en zoodra Lim Rt,=O wordt verkrijgt men de ontwikkeling
m
m(m-1) SI
(1
x)1lI = 1
T ,r
1. ~
,r

+

+

+

+

+

m(m-1)(m-2) +
1. 2.
~
.x3enz., . . . . (Hl)

de bekende binomiaalformule voor een willekeurigen exponent. Beschouwen wij thans Ru. Wanneer n hoe langer
hoe groot er wordt genomen zal de grootheid $, die in de
rest voorkomt, niet dezelfde waarde behouden, maar daar
zij toch ten slotte eenige waarde tusschen 0 en 1 zal
hebben, is het voldoende na te gaan, wat er van de
uitdrukking (18) wordt, wanneer men aan 5' voortdurend
eene zelfde tusschen 0 en 1 gelegen waarde toekent en 1/
laat aangroeien. Schrijft men nu (18) in den vorm
D
m(m-1) ... (m-n+1)
x )'/
"'\.13=
(1 oJ x)m -_.- ,
1. 2....
n
1+$x
dan blijkt het, dat, wanneer n in n 1. overgaat, mRt,
een nieuwe factor
m-n
x
$x
. (20)
n T' 1
optreedt. Bij het stijgen van n nadert de absolute waarde
m-n ,
(op het teeken behoeven wij niet te letten) van n 1 tot

+c.. (
+

+

+

+

de eenheid; ligt dus de absolute waarde

I

van

• • (21)
.
beneden de eenheid, dan zal (20), tot Ot naderende, ook
eens kleiner dan 1. worden. Daaruit volgt, dat, zoodra
een getal {3 wordt aangenomen, boven Ot maar beneden '1
gelegen, de uitdrukking (20), zoodra eene zekere waarde
van n bereikt is, kleiner dan (3 moet blij ven. Heeft men
dus eerst Rn voor de zooeven bedoelde waarde van n genomen, dan wordt bij verdere toeneming van dit getal
1.+~.T,'

J

Ot

1
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Ril voortdurend met factoren. kleiner dan (3 vermenigvuldigd en de uitdrukking (18) zal 0 tot limiet hebben.
Eveneens kan men aantoon en , dat Rt. onbepaald toeneemt. indien (21) > 1 is.
Zij nu vooreerst .'1: positief en < 1. Dan is, daar .9- positief is,
x
1 .9- x > x, dus 1 .9- x < 1 ,

+

+

zoodat de formule (19) geldt.
Zij ten tweede x negatief (= - .r') en
de absolute waarde van (21)
:v

< 1.

Dan wordt

/

. (22)

Ligt nu .9- in de nabijheid van 0, dan zal deze grootheid
weinig van x' verschillen, dus < 1 zijn; verschilt daarentegen .9- weinig van 1, dan hangt het van x' af, hoe groot
(22) is; voor sommige waarden van al zou dan (22) > 1
kunnen zijn. Alleen dus, wanneer .9- dicht bij 0 ligt, zal
in dit geval de reeks altijd convergeeren en (19) gelden.
§ 225. Wanneer men de aflei.ding der formule (8) aandachtig nagaat blijkt er nu werkelijk eene reden te bestaan, waarom .9- in de nabijheid van 0 moet liggen. In
§ 220 werd F (b) samengesteld uit de aangroeiingen F' (~)d~,
waarbij dan weer elke waarde van F' (~) werd opgevat als
ontstaan uit F' (a) door de aangroeiingen F" (x) d x. Hierbij
zullen de waarden van F" (x), die aan het begin van het
interva.l van a tot b liggen, voor vele, die, welke aan het
einde van dat interval gelegen zijn, slechts voor weinige
waarden van F' (~) eene bijdrage opleveren, zoodat ten
slotte in F (b) die eerste waarden van F" (x) in meerdere
mate zullen optreden dan de laatste waarden dier functie.
Gemakkelijk ziet men in, dat, wanneer F (b) uit de aangroeiingen Fm (x) d x wordt opgebouwd, de eerste waarden
van F'" (11:) nog meer boven de latere waarden daarvan
zullen Qverwegen. Wordt de redeneering tot het nde dift'erentiaalquotient voortgezet, dan blijkt het, dat de waarden
daarvan aan bet begin van het interval van a tot b in

Il
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F (b) een veel grooteren inyloed zullen hebben dan de latere waarden van F(n) (.x), en dit zal des te meer het geval
zijn, naarmate n grooter wordt. De gemiddelde waarde
F<n)[a+.9-(b-a)], die in (8) voorkomt, zal dus ook nader bij F(n) (a), dan bij F(n) (b) moeten liggen, en 5- zal,
als n stijgt, eindelijk in de nabijheid van 0 moeten komen.
Wij hebben derhalve eenigen grond om te verwachten,
dat de binomiaalreeks der vorige § zal convergeeren als .r
tusschen - 1 en 0 ligt.
§ 226. Om dit vermoeden tot zekerheid te brengen kan
men een anderen vorm der rest Rtl bezigen, die juist verkregen wordt door uit te drukken, hoe dikwijls elke waarde
van F(n) (x) in F (bl voorkomt.
Keeren wij tot de formule (6) terug. Wil men duidelijker doen uitkomen, hoe veel maal in den laatsten term
elke waarde van F" (x) optreedt, dan beeft men slechts
eerst al die elementen der dubbele integraal samen te vatten. voor welke F" (x) eeDe zelfde waarde heett; m. a. w.
men heeft bij standvastige x naar ~ en eerst daarna naar
x te integreeren. Bij eene bepaalde waarde van x kan ~
varieeren van x tot b; de uiterste waarden van iIJ zijn a
en b en wij hebben dus

r ~ r~
b

d

~

I't

..

a

F" (.x) d.'1:

=J JÓ F" (x) d x d ç =
6

IJ

~

=.f:

(b - .x) F" (x) d $.

De veranderde volgorde der integraties gaf hier nog het
voordeel, dat de eerste integratie kon worden uitgevoer(l en
in de uitkomst ziet men nu duidelijk, dat vooral de eerste
waarden van FO (x) in de som eene rol spelen, want die
waarden worden met den grootsten factor b - x vermenigvuldigd.
Voor (6) kan men thans schrijven
"

F(b)=F(a)+(b-a)F'(a)+

b

fa (b-x)P'" (x) dx.

Ten einde eene dergelijke formule te verkrijgen, dieF"'(.x)
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bevat, leiden wij vooreerst uit deze vergelijking af
F'

(~) =

F' (a)

+ (~-a) F" (a) + rt: (~-x) F'" (x) d x
•

a

en vinden dan door substitutie in (5)
(b _a)i
F (b) = Ji' (a)
(b - a) Ft (a)
1. 2 F" (a)

+

+

+

+.(b d ~laf: (~ - x) F'" (.'C) d x.
Voor den laatsten term kan men hier weer schrijven

J: J: (~-

.v) F'" (.x) d.v

d~ =

1J:

(b - x)2 F'" (x)d

~'C,

zoodat

F (b) = F (a)

+ (b -

- a)S!
+ (b---:r.-2F" (a) +
+ / 2 (b - X)ll Fm (.'C) d

a) F' (a)

f:

X

wordt.
Nog een stap verder gaande zal men in deze formule
weer F, F', F", F'" door Ft, F", F"', F(IV) en b door ~
vervangen, de uitkomst in (5) substitueeren en in de dan
optredende dubbele integraal de volgorde der integraties
omkeeren. Aldus kan men voortgaan zoover men wil en
verkrijgt dan ten slotte in plaats van (8) eene dergelijke
formule, waarin alleen de laatste term vervangen is door

Rn= 1. 2 ... ~n -1)

f:

(b - .-v)n-l F(rt) (.-v) d.-v •• (23)

Door op te merken, dat de waarde dezer grootheid moet
liggen tusschen die, waarin zij overgaat, wanneer F(rt) (.x)
eerst door de grootste, vervolgens door de kleinste waarde vervangen wordt, die deze functie in het beschouwde interval
heeft, komt men totde formule (8) terug. Men kan echter
ook de integraal in (23) voorstellen als het product van
b - a met de waarde van de functie (b-.x)n-l F(n) (x)
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voor eenige tusschen a en b gelegen waarde van x. Stelt
men x = a ~ (b - a), dan wordt
(b_x)n-l F(n) (.r)= (1_~)1t-l (b-a)n-l F(n)[a+ ~(b-a)]

+

en de rest neemt den vorm
(1 - S-)n -1 (b - a)n
Rn= 1.2 ..... (n-1) F\")[a+~(b-a)]
aan, waarin ~ nu natuurlijk niet hetzelfde getal voorstelt
als in (8).
Bij de reeks van 111ac-Laurin wordt
(1 - S')1t - 1 F(Il) (~ .r)
R.. =
1. 2 •.. (n _ 1)

xn.

§ 227. Passen wij dezen vorm toe in het geval van
§ 224. Wij hebben dan

_m(m-1) ... (m-n+1)(i

"D
J..\<1.-

I

\

1
.i
,
'

'"'
:'.

l

.\

;!

,j
'.

;'J
.'"

+"
;'

~;

,.'i

ji,
);:

Jl(

~i

(·1

H
,

'~n
I"Ii
ij

II

t'
c:

n

.;;X m

_
ntCn -

+ i) (1 + S-.r )m ex - S- x)n
1. 2 .... (n - i )
. i - S- • 1 + x
~

j

;',

0.) -1(1+0. ) _

-.;;

m (m - i) ... (m - n

i

~,

i " 2 .•. " (-1)
n

•

en door eene dergelijke redeneering als in de genoemde §
blijkt het nu, dat de binomiaalreeks zal convergeeren, als
.r- ~.r
i
S-;
kleiner dan i is. Is thans .r negatief (= - x') en de absolute waarde < 1, dan wordt
0.
0. ,
X .;; x
x '-.;;
x
i
S- x - i - S' x"
De waarde der laatste breuk is < x', dus <1, waarmede
de verwachting aan het einde van § 225 uitgesproken bevestigd en de geldigheid der ontwikkeling (19) voor alle
waarden van x tusschen - i en
i bewezen is. Is de
absolute waarde van x> 1, dan divergeert de in (19)
voorkomende reeks (de termen worden ten slotte hoe langer hoe grooter) en geldt (19) niet. Trouwens, als .v
heneden - 1 ligt, is de juistheid der formule reeds
hierdoor uitgesloten, dat dan - 1 eene der waarden bin-

+

+

+

;

c,
•
~

::;1

II"!
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nen het interval van 0 tot x is en dat verschillende diffe..
rentiaalquotienten van (1
x)m voor .x = - 1 oneindig
groot worden. Bij de afleiding der formule (8) is echter
ondersteld, dat al de differentiaalquotienten in het beschouwde interval eindige waarden hebben.
Wij merken ten slotte nog op, dat men door de formule (19) ook (a+b)m in eene oneindig voortloopende
reeks kan ontwikkelen. Men stelle daartoe, als b < a is,

+

in (19) :r= ~ en vermenigvuldige de uitkomst met a m •
a
§ 228. Tot dergelijke beschouwingen als (1
.21)m geeft
ook de functie 1 (1 +.x) aanleiding (l.v zelf kan men niet
naar de opklimmende machten van x ontwikkelen, daar
voor .21=0 1 ,v = - 00 wordt). Immers, ook bij het
differentieeren daarvan treden steeds hoogere negatieve
machten van 1 +.'1: op en de rest neemt een dergelijken
vorm aan als bij àe reeks voor (1
.x)m. Ten slotte
vindt men

+

+

1 (1 +:c)=x - }x'+ }.x3 - {-x 4

+ enz. • . .

(24)

Deze reeks geldt voor alle waarden van ,1: tusschen - 1
en
1 en geeft dus ue natuurlijke logarithmen voor
alle getallen tusschen 0 en 2. Daaruit kunnen echter de
logarithmen van alle andere getallen worden afgeleid. Bij
de verschillende reeksen, die men nog, om de berekening
der logarithmen gemakkelijker te maken, uit (24) heeft
afgeleid, zullen wij hier niet stil staan. Wij merken alleen nog op, dat men, zoodra voor alle getallen de natuurlijke logarithmen bekend zijn, ook de Briggiaansche kan
berekenen (§ 10).
§ 229. Wij hebben thans nog de oneindig voortloopende
reeksen voor cyclometrische functiën in het kort te bespreken. Wij zouden daarbij dezelfde methode kunnen
'Volgen als in de voorgaande § ~, maar liever maken wij
gebruik van de omstandigheid, dat de differentiaalquotienten van Bg sin x en Bg tg x algebraïsche functiën zijn, en
dat, zoodra deze in reeksen zijn ontwikkeld, door integra-

+
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tie dergelijke reeksen voor Bg sin;r, en Bg tg x verkregen
kunnen worden.
Wanneer de functie F' (~) op de in § 221 besproken
wijze in den vorm
F' (~) = A
B~
0 ~s
K ~,,-1
R"
is verkregen, verkrijgt men dool' substitutie in

+ +

+ .... +

F (x) = F (0)

+

+ (X F' (~) d ~ .
•

• (25)

0

de vergelijking

F (.l:)=F (O)+A.r+~ B .xl+i C .r~+ ...

+ (xR"d~
•

+ n'\ K x +

.

ll

(26)

0

Hierin is Ril eene onbekende functie van ~. Indien nu
echter aan :r zulk eene waarde wordt toegekend, dat voor
alle waarden van ~ tusschen 0 en .x (en ook voor die
uiterste waarden zelf) de reeks voor F' (~) convergeert,
dan naderen bij het klimmen van 11 de waarden van Ril,
die in de integraal

I:

R" d 1; voorkomen, alle tot 0, dus

ook die integraal zelf. Derhalve convergeert de reeks in
(26) en is
F (.x) = F (0) + A .r t B .x2 + i C.x 3 + enz.
M. a. w. men mag in (25) de oneindig voortloopende reeks
voor F' (~) substitueeren en term voor term integreeren.
Is nu vooreerst
F (.x) = Bg sin .x,
dan heeft men

+

F'(~)=

1=(1_~lI)_},

V1-~s

waarbij wij de wortelgrootheid positief zullen nemen, zoodat
onder Bg sin.x een boog met positieven cosinus verstaan
moet worden (§ 84).
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+ 1 is, geeft de binomiaalformule
F'
-1 +
+~
.~~~ ~6 + enz .
2 4" + 2.4.6"
wij kunnen dit, als ook
tusschen - '1 en + 1 Hgt,

Wanneer nu - 1 < ~ <
ft)
,"

-

1 t2
2- ..

t4

en
.1:
in (25) Bubstitueeren. Wij stellen daarbij Bg sin (0) = O.
Dit is geoorloofd, daar werkelijk dp cosinus van 0 positief
is; tevens is dan alle dubbelzinnigheid in de beteekenis
van Dg sin x weggenomen, daar men zich bij de toepassing
van (~5) moet voorstellen, dat F (x) door doorloopende
verandering uit F (0) ontstaat. In de verkregen vergelijking

. x-x
-.' + J'
1 11 ' ·~1+: 5I' ["4
1. 3 ,x'+ l1' 2.
1. 3. 5 v7+
Bgsm
4. ti:
enz . . . . (27)
stelt Dg sin x een boog voor in het eerste negatieve of
positieve quadrant gelegen.
Door eene geheel overeenkomstige redeneering vindt men,
als ook Dg tg.x eeu boog in het eerste positieve of negatieve quadrant is en als oT tusschen - 1 en
1 ligt,

+

Bg tg .x= ,1: -

} .1:

3

+ ~ :1;' -- ~ .x + enz.
7

. . . (28)

De verkregen uitkomsten zijn nog merkwaardig, omdat
men er, door voor x sommige eenvoudige waardeu te
stellen, reeksen ter berekening van het getal 7(" uit kan
afleiden. Neemt men b. v. in (27) x = l, dan komt er

_1+IJ(I)1+1!~(1)5+
TI '1r . T
y. f· l'
;;. 2.4!

enz ....

Men kan aantoonen, dat de formules (27) en (28) ook nog
juist zijn, wanneer x de waarde -1 of
1 bereikt. Voor
a: =
1 gaan zij over in

+

+

1+1
TI '1r --1+1J' 1
' S ' ~+
2.4
1 '1r -1
..
-

1+15

Y

-

enz ....

1+
7
enz. . ..

§ 230. Ziehier thans nog eene andere toepassing van
het theorema van Taylor. Wij zagen in § 123, hoe in die
gevallen, waar bet differentiaalquotient van eenige functip
22
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voor ,I: = a verdwijnt, het positieve of negatieve teeken
der tweede afgeleide functie een kenmerk oplevert voor het
bestaan van een minimum of maximum. Het geval, dat
voor ;(' = a ook die tweede afgeleide (I wordt, werd toen
ter zijde gelaten; wij kunnen het thans behandelen.
Laat F (,1;) eene functie zijn, waarvan voor ie = a een
zeker aantal der afgeleiden 0 worden en zij het n de differentiaalquotient het eerste, dat niet verdwijnt.
Uit de vergelijking (B) volgt dan

F (a

+ h) -

h1t

F (a) = 1. 2~

F(n)

(a +.9- 11)

en van het teeken van het tweede lid zal het afhangen, of
F (x), als x van a in a
lt overgaat, aangroeit of af·
neemt. Wij merken nu op, dat voor kleine waarden van
h de grootheid F(1t) (a
b) hetzelfde teeken moet hebben
als F(") (a). Is neven, dan zal dus F (a h) - F (a),
onverschillig of h positief of negatief is, in teeken met
F<n) (a) overeenstemmen en zal derhalve voor x = a F (x)
een maximum zijn als F(n) (a) negatief, een minimum daar·
entegen als F(n) (a) positief is.
Wanneer het eerste niet verdwijnende differentiaalquotient een oneven ranggetal n heeft, zal het teeken van
F (a+ h) - F (a) met dat van h omkeeren; er is dan noch
van een maximum, noch van een minimum sprake.
§ 231. Het theorema van Ta.'IJlor bewijst ook goede
diensten in die gevallen, waar men de limiet heeft te zoe'
ken, waartoe de verhouding van twee functiën f (3:) en F (;r)
nadert, voor eene waarde a van x, die beide fnnctiën = (I
maakt. Stelt men x = a ll, dan heeft men

+

+ .9-

+

+

+

. f (a h)
.
Lun F(a+ h)' voor Llm h= 0
te bepalen. Hier kan men nu op teller en noemer de vergelijking (9) toepassen. Nemen wij aan, dat voor x:::=: a
ook eenige der afgeleide functiën verdwijnen en zij n het
kleinste geta.l van dien aard, da.t f(n) (a) en F(n) (a) althans
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niet beide ti worden. Dan kan men scbrijven
/til
hn
j(a+h) = ,---,---- j(il) (a+S- hl, F(a+h)=
l!'(n) (a+S-'h),
12 ... n
1.2 .. n
en men beeft
. f (a+ 11)
. f(lI)(a
S- h)
f(J/,) (a)
L l m - - - - = Lllli,---,---,---- = - - c - F(a+h)
F(lI)(a-rS-h)
F(il) (a) ,
of, woals men korter schrijft,

+

(a) _/<,,) (a)
F (a) - F(n) (a)"
Is b. v. j(x)=,x-sin,x, F(.r)=.~~3, en a=O, dan moet
men 11 = 3 nemen. Daar f''' (0) = 1 en F'" (0) = 6 is
wordt voor x = 0

l

. .1.'
I .lm

sin ,I:
I
3
=
V·
.r
Het eenvoudigst wordt natuurlijk de zaak, wanneer reeds
de eerste afgeleiden j' (a) en F' (a) niet beide 0 worden.
Overigens is het duidelijk, dat, wanneer' bet eerste differentiaalquotient, dat niet verd W~iJ1t, bij beide functiën van
dezelfde orde is, de gezochte limiet eene eindige waarde
zal hebben. Wordt echter bij herhaalde differentiatie en
substitutie van x = a in den noemer eerder eene van 0
verschillende waarde bereikt \ dan in den teller, dan is
{(n) (a) = 0 en ook de gezochte grenswaarde, terwyl deze
laatste oneindig groot wordt, inàien de di.fferentiaalquotienten van den teller het eerst ophouden, 0 te zijn.
§ 232. Reeksontwikkelingen als die, welke wij leerden
kennen. zijn niet tot het geval van eene enkele onafhankelijk veranderlijke beperkt. Ook bij eene functie F (.'IJ, y,
z, U \ ••• ) van _een willekeurig aantal veranderlijken kan men
de aangroeiing, die ontstaat \ wanneer de veranderlijken
van zekere beginwaarden uit met a, {3, "\ ~, .. toenemen,
?p eene dergelijke wijze ontwikkelen als in (9) de aangroeilllg F (.x h) - F (oX).
Om dit in te zien herinnere men zich de beschouwingen
van ~ 139. Daar men zich altijd kan voorstellen, dat de
leranderlijken van hunne beginwaarden :r, y, z, u, .• in
-

+

lt.
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+

+

+

+

+ ", + ....

de eindwaarden .x
rx., '!J (3, z
u ~
overgaan door eene variatie, voortdurend in dezelfde richting,
is F(:r+x,y+{3, z+r, 1l+~, ... )-F(x,y,z,u, ... ),
wanneer men zich de functie weer in 11, y', z', u', " uitgedrukt denkt, niet anders dan de aangroeiing, die ontstaat, wanneer It met P toeneemt. Daar hierbij !/, z', u', ...
als stan.lvastige grootheden te beschouwen zijn kan die
aangroeiing onmiddellijk naar de opklimmende machten
van P ontwikkeld worden.
Men kan voor (fJ) schrijven
dF
11 2 d2 F
F (x
11) = F (.1.')
I1 d -;,
r-2 d x2

+

+ ...
hJl -. 1
d(Il - 1 ) F
... + T~-2 :-:T;;--':'1) "(1 .rt;-:"::T + R .. , "
(1-!1),,-.I1," , .
U" = 1'-Ó--"('-'::::1")
(x + 5-11) (§ 226)
. _ . .. n

(29)

r(ll)

en daaruit volgt onmiddellijk voor het geval, dat ons thans
bezig houdt,
F (.1.' rx. , y p , z
1J.
~,
= F (x , y , z, u, ..)

+

"F

+

+ " , + ...)

+

p2 3~ F
p .. --1
3(.. -1) F
+ P~/I+ :['2 "h2+"'+ '1. 2 •• (11-1) ê lt" -1 Rn .. (30)
(1 - 5-)" - 1 p..
.
Rn= 1.2 ... (11 _ 1 )F(n) (x+.9- rx.,y+.9- (3, z+!1", u+!1~, ... ),

+

waarbij F(") de nde afgeleide functie naar lt voorstelt.
Evenals in (29) de waarde der dift'erentiaalquotienten genomen wordt voor de oorspronkelij ke waarde van x moet
H' ê 2 F
men in ,30) ook 'aA' 'iÎt j , enz. voor de beginwaarden van

x, y. z, 11., •• nemen.
Zood ra nu bij hel toenemen van 11 de rest Rn tot 0 nadért, geeft (30) de functie F(x+IX,y+J3.z+",u+~, .. )
in eene convergeerende reeks naar de opklimmende machten van P ontwikkeld. Ofschoon het onderzoek naar de
voorwaarden voor de cOllvergentie somtijds moeilijk kan
worden, kan men toch verzekerd zijn. dat er altijd aan
voldaan zal zijn, wanneer slechts IX I {3, ')I, ~, •• en dus

.1
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P klein genoeg zijn; wij nemen in het vervolg aan, dat
dit het geval is.
Men kan in (30) nog de differentiaalquotienten van F
naar h uitdrukken in die naar ;r, y, z, It, . , . (§§ 139
en 149t Men verkrijgt dan

F (.'1: + al, Y + 13, z + y, u + IJ , ...) = 1<' (.r, y, z, u, ... ) +

+(i%~+I3~-+Y!--+d~
ax
ay
az alt + ... )F+
1 (a
a
a
a
+:19
.x:;--+j3~--+y~~ +d~-+...
• _
IJ .r
IJ y
IJ '"
IJ n

)2 F+enz.,. (31)

waarin elke term op analoge wijze als eene macht eener
veeltermige grootheid verder ontwikkeld kan worden. Zijn
de beginwaarden der onafhankelijk veranderlijken alle O!
dan moet men in (31) ook alle differentiaalquotiellten van
F nemen voor x, y, z, u, ... = 0; de formule geeft uan
F (x, j3, y, iJ, .. ) naar :le opklimmende machten van
x, 13, y, iJ,. ontwikkeld. Men heeft dan de uitbreiding
der reeks van ~fac-J.altrin verkregen. Natuurlijk kan men
in de uitkomst i%, j3 y. ij, " weer door .1:! y, z, u ..
vervangpu. Zoo vindt men b. v. Toor bet geval van twee
veranderlij ken
I

.
F (x) y) = F (0,0)

aF

aF

+ a x x + a.Y y +

all F
all F
all F )
+~. ( .xltx2+2~~:rayxy+~ y~y~ +
a3 F 2
a1 F
a3 F 3

()

+i ( a .x3 .x + 3ax2 ay .:r

a3 F )
y+3 a.x ayll x yll + a y3 y3 +enz...,

waar wederom in al de afgeleide functiën x en y = 0 moeten gesteld worden ,zoodat alle coëfficienten standvastige
grootheden zijn.
§ 233. Men kan blijkens bet boven gezegde de bescbouwing eener functie voor kleine, of voor weinig uiteenlo0pende waarden der onafhankelijk veranderlijken altijd terugbrengen tot de beschouwing eener reeks met constante
coëfticienten. Dit vindt veelvuldige toepassing. Wanneer
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b. v. een veerkrachtig lichaam op eenige wijze van vorm
veranderd moet worden, zullen de krachten, die daartoe
noodig zijn, functiën zijn van de grootheden (veranderingen
van afmetingen en van hoeken), die de vormverandering
bepalen. Van die funatiën weet men a priori niets of
zeer weinig, maar men kan, wanneer de vormveranderingen klein zijn, de krachten voorstellen in dtm vorm van
reeksen, naar de opklimmende machten der bepalende
grootheden voortloopende. In elk bijzonder geval heeft
men dan slechts de coëfficienten in de reeksen langs cxperimenteelen weg te bepalen.
Als tweede vooroeeld verbeelde men zich een systeem
van een groot aantal stoffelijke deeltjes, die onder den invloed van onderlinge aantrekkingen of afstootingen bepaalde
evenwichtsstanden innemen. \Vorden de deeltjes uit die
standen verplaatst en wel in ongelijke mate (men denke
aan de trillingen van een veerkrachtig lichaam) dan veranderen ook de krachten. die zij op elkander uitoefenen.
Om dan volkomen nauwkeurig de kracht te berekenen, die
op een der deeltjes werkt, zou men moeten weten, hoe
de deeltjes over de ruimte 'verspreid zijn, hoe de verplaatsing van deeltje tot deeltje verandert, eindelijk, hoe de
onderlinge werking van den afstand afhangt. Hat theorema
van Toylor maakt het nu mogelijk, ook zonder dat men
dit alles weet, tot op zekere hoogte eene theorie op te
stellen. De verplaatsingen der deeltjes zijn functiën van
hunne coördinaten in den evenwichtsstand en wanneer men
aanneemt, dat op. een deeltje P slechts die werken, welke
op zeer kleine afstanden ervan liggen, kan men de verscbillen van hunne verplaatsingen met die van P naar de
opklimmende machten van de verschillen der coördinaten
in reeksen ontwikkelen. Hierdoor wordt eene eerste vereenvoudiging bereikt Eene tweede verkrijgt men, wanneer
de verandering van de afstanden der deeltjes zeer klein is,
vergeleken met die afstanden zelf; men kan dan ook voor
de veranderingen, die de aantrekkingen of afstootingen door
de verplaatsingen ondergaan, uit het theorema van Taylor
eene uitdrukking afieiden.
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Wij merken ten slotte nog Op, dat, wanneer men eene
functie in een':l reeks ontwikkelt, uit de eigenschappen der
functie dikwijls onmiddellijk iets omtrent den vorm der
reeks kan worden afgeleid. Weet men b. v. dat de functie
F (x, y, z, u) onveranderd blijft, wanneer :r van teeken
verandert, dan weet men tevens, dat bij de ontwikkeling
naar de reeks van ~lIac-Laurin slechts even machten van
:c kunnen optreden. Omgekeerd komen slechts oneven
machten van x voor, wanneer bij verandering van het teeken van ,1:, ook de functie, bij behoud derzelfde waarde,
van teeken verwisselt. (Verg. de reeksen voor sin x en
cos ,e).

VRAAGSTUKKEN.
177. Bewijs, dat de rest der reeks van Ta,ljlO1' kan worden geschreven in den vorm
(1 -3-)iI-p hn •
R,,=1. 2 ... (n_1)p!(lt) (,v,+3-h),
waarbij 3- tusschen 0 eu t ligt en p een willekeurig getal
voorstelt (voor p = 'TI en p = 1 verkrijgt men de vormen
van § § 2~1 en 226).
178. Van eene functie is gegeven, dat zij door eene
vergelijking van den vorm
F (.'/:) = Ao
Al ,r,
Ai ,r,i
A3 x 3
enz ...
in eene convergente reeks kan ontwikkeld worden. Differentieer deze vergelijking herhaaldelijk naar :x en bewijs,
door J: = 0 te stellen, dat
F" (0)
Ao = F (0), Al = F (0), Al! = 1. 2 ' enz.

+

+

+

+

I

is.

179. Uit de reeks van Jfac-Laurin die van Taylor af
te leiden.
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180. Ontwikkel de volgende functiën m oneindig voortloopende reeksen:
1
1
f
a
\~~ 1
'1 ='x'2;
b, e
e- x;
c, sin.r cos .r;

+

+:r -!- \'

" V '1

+ ~ cos x ;

f.

ea x cos,t3 .r:
i. lsin.r;
181. Bewijs de formule
h.

l == 2 [ :

tg a x;
j

I [x

g. e"';l' sin,t3.'C;

+ Vi +

.1'2

J.

+!+ i (: +!) + ~ (;=t- !) + enz ....J.
3

5

'182. Hoeveel termen moet men in de reeks
1
-1
1
e =1 1:'2
L~~C:I 1:-2.3. 4- enz.

+

+

+

+

nemen, ten einde e tot in 7 decimalen nauwkeurig te verkrijgen?
18:~. Bereken door reeksontwikkeling log '102 tot in 7
decimalen nauwkeurig'.
1H4. Walllleer de coördinaten ,'C, y, z van een punt de
kleine aangroeiil gen x,,t3, " ondergaan. vraagt men de
aangroeiing van den afstand r tot den oorsprong. Daarbij
kunnen termen, die met betrekking tot rx, ,t3, " van da
derde en hoogere orde zijn, verwaarloost! worden.
-1
185. Bereken eveneens de aangroeiing van -.
r

186. Bepaal de limiet der volgende uitdrukkingen voor
de daarachter geplaatste waarden van x.
cz--1
a"-x"
a. a; _ i (.T = 0);
b. i(a") -l(X") (a; = a);

tg a;-a;
~-~t-(a;=0);
a; g.r,

c.

1
e.

1

- a;

cz- i'

g. a;z (a; =

(a; =

d.

0);

0);
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ez-e sinz

---3.X

f.

la;

a;

l

a;

h. ~--- (a; =
cot a;

(.'C = 0);

(.'C = 0) ;

0).

ELFD E HOOFDSTU K.
HUI,PMIDDELEN VOOR HET INTEGREEREN.

§ 23.&., Wij zullen thans de beschouwingen van Hoofdstuk VIII verder aanvullen door da bespreking van eenige
methoden en uitkomsten der integraalrekening.
Vooreerst. merken wij op, dat men eene rationeele algebraïsche functie altijd kan integreeren. Zulk eene functie
kan toch gesplitst worden in een aantal geheele termen,
die machten van de onafhankelijk veranderlijke .r bevatten,
en in eene breuk, waarvan teller en noemer geheele rationeele functiën zijn, en wel zoo, dat de teller van lageren
graad is dan de noemer. Daar nu de geheele termen onmiddellijk geintegreerd kunnen worden, hebben wij slechts
eene integraal van den vorm

+ .x + .... + .x
Mo
f +MI .x + .... + MI
mo

mI

mk

k

.xl

d

(k

.x,

<

l)

te beschouwen. Door splitsing van de breuk in meer eenvoudige breuken 1) kan echter die integraal nog verder
I)' De noemer der gegeven breuk kan altijd in bestaanbare factoren ontbonden worden, die met betrekking tot tI: van den eersten of tweeden graad zijn.
Zijn zij alle ,'an den eer.;ten graad. nl. al
bi tI:. a.
b. tI:, •••• a,
bI tI:,
dan kan de brellk gesplitst worden in I breuken met de beuoelde factoren tot

+

- 354 -

+

+

:346

INTEGRATIE VAN RA.TIONBBLB

gereduceerd worden tot andere, die de gedaante

J(a1-fx)~;

I(~-~!bt{: .1~Îl)~~ d.t:

en
een geheel positief getal, dat ook

hebben. Daarbij is 11
= 1 kan zijn.
De laatste integraal kan gemakkelijk worden gevonden
en voor de eerste heeft men (verg. het laatste voorbeeld
van § 178)

I(a!b~+:.~)n dx= - 2-;'-(n=-n(a:fjI7+(',r~;;--=1 +
+ CP - ~ ~) (a+l +-;:~~,)-,;

J

l :

noemers en standmstige 1eller8 l' I ' p, _.. Pl' Om deze laatste te bepaleu
vermenigvuldige men de vergelijking
mu+m,z+ ... +mkzk
P.
1'/
-----.--/=----+
..... +----,
ia)
M.+M,z+ ... +MI'l'
a.+b,z
al+hlZ
waaraan door alle waarden van Ir volt\aan moet worden, met ~1 0
1\1 • Z
MI z1. Men verkrijgt dan aan weerszijden een polynomium van den
graad 1- 1 (in het eerste lid zjjn eenige coëtlicienten 0, indien k 1- 1 is!
en de gelijkstelling van de coëflicienten der gelijke machten van z levert I
vergelijkingen ter bepalin~ van p. , ... PI. (Men kan die grootheden ook vindell, door in de vergelijking, rlie na wegmaking der breuken, uit (~) ont-

+

." +

+ ...

<

staat, achtcreenvolgcllil z = -

b."' .. , - at
bi

al

te stellen).

Heeft de noemer der gegeven breuk factoren van dt>n tweeden graad, dir
niet in bestaan hare fll{·torCll van den eersten graad ontbonden kunnen worden,
dan beantwoordt aan eiken factor a
hz
c z' eeue breuk van den vorm
Jl +qz

+ +

a

+ óz+cZ"

Wanneer eindelijk de noemer g~tijke factoren van den eersten of tweeden
IJ z)"
graad bevat. dUR. na samenvattillg daarvan, factoren van den vorm (a
of (a + b z + C z')", dan beantwoordt aan elken factor (a + h z)n ecne seri.
breuken van de gedaante

+

P1
.._P2___
pn
a+bz' (a+hz)"
(a+óz)'"
aan eIken faetor (a
óz
c z')n de reeks breuken
PI + '1, z
p, + q. z
p,. + qnz
a--fb-z+r.z" (a -f-b z ..Fe z')" ..... (a IJ z ez' )',.

+ +

+ +

Ook in deze meer ingewikkelde gevallen worden de voorloopig onbepaald.
eoëtlieienten in de tellers gevonden door de methode, die bij de vergelijking (a)
werd toegepast.

•

- 355 -

347

ALGEBRAÏSCHE FUNCTIËN.

en, als n = 1 is,
p+qx

J

q
2
d
'
+.
=-2
l(a+bx+cx)+
:
a +b
x
c
.r,

C

lI

(

dX
+(p-. ~~) Ja+b x+cx2 '

zoodat alles neerkomt op de bepaling der integraal

J~:,
wanneer wij ter afkorting

a+b.r+cx

2

=7'

stellen,
Door de reductieformule

~

r

d.v

b

+ 2 ex

+

2 c (2 n - 3)

(n-1)À
= 4 a (' - b2

-';'''=(n-1)À7',,-1
À

J

dx

7'n-l ,.

. . (1)

·f --x tot r--.v herleid worden en de waarde daarvan
is bekend (§ 177). Men heeft nl. voor À> 0
d

kan

d

Tn

T

d x
'
•f a + b + c .x
.'1:

voor

ÎI

en voor
a

+C

,

= 0

.r + b~'C

J+

+

__~ B too b
:l c .v
V j. g '"
V;'

2 -

ÎI

a
<0

dx
bx

+

x+ C Xli = -

9 = __ 1 __
C .'1:

V -ÎI

b+2~T;.-.x + C,

l (V - À

+ b + 2 c X) + C,

V -À- b -

2 ('.v

(b + 2 c.r + l -J..) + C ,
;-

_
of - _1__
--l

+

b 2 C .r - ti -J..
al naarmate V -). > of < b 2 c x is.
. Door toepassing dezer uitkomsten kunnen ten slotte de
llltegralen van alle in het begin dezer ~ genoemde functiën
door algebraïsche, cyclometrische en logarithmische funetiën worden voorgesteld.
1

-ÎI

+

l
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§ 235. Onuer de integralen van irrationeele algebraïsche
functiën kunnen die, welke slechts eenigen wortel uit
een liueairen vorm a
b ,1: bevatten, tot integralen van
rationeele functiën herleid worden, wanneer men dien wortel als nieuwe veranderlijke invoert. Iets minder eenvoudig
zijn de integralen, die een vierkantswortel uit eene uitdrukking van den tweeden graad bevatten. Als den grondvorm daarvan kan men

+

('

d ~r.

_

_

.' \ a+b,x+c,xi
beschouwen, waarvan de waarde bekend
Men heeft nl. voor c» 0

f

d,r

--=-'-==="-c=c~2 =

'a+b,1:+r,r
en voor c < 0

1

--;-.::.1 (b+2 C.1:
V c

.(-1~ +t:+~:=x" =V 1

lS

(2)

(verg. § 177).

+2 \r-v-----c. a +b ,l~ + c,x2)+C,

c Bg sin \/

1~2--'--~:~+ C.

Men merke verder op. dat de formule ('1) voor alle waarden, ook gebrokene en negatieve, van 11 geldig is, waarbij
alleen als n negatief is de laatste integraal als de minst
een voudige uit de vergelijking moet worden opgelost.
l is, waarbij p een geZoodra nu n van den vorm p
heel positief of negatief getal voorstelt, kan men door die

+

formule de integraal

J~:

tot (2) reduceeren.

Zoo is b. v.

4c '-<0\' a+b,x+c,x2+
fV a + b.r + c,x d.r= b+2c,x
I

2

-

+ ), f

d,x

8c, Va+b,x+c,x2'
Men treft ook dikwijls uitdrukkingen aan, waarbij onder
het integraalteeken , behalve ti a b a: C,xl en eene geheele macht van a b .'!J c.'!J i nog in den teller of in den
noemer eene geheele macht van ;x voorkomt. In dergelijke
gevallen kan de herleidingsformule

+ +
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+

(l1+mÎ b

X'fll-1 Til
1
-,--c-------;----,-,c- -

,

~2n+m+1)c.

(2n+m+l)t

(m-1)a
(
-(2n+m+1)c. JJm-2 T "d,'C.

f~

JJm-l.rn dJJ'
. (3)

goede dienslen bewijzen. Zij geldt voor elk teeken van m;
alleen moet voor negatieve waarden de laatste integraal er
uit worden opgelost.
In enkele gevallen gaat de formule nir.t meer door; men
moet dan andere hulpmiddelen te baat nemen. De integraal
.

d

,1~

(

.xVa+b,'C+cJJ2
b. v. kan door (3) niet tot ecne andere gereduceerd worden, waarbij JJ uit den noemer is verdwenen. Stelt men
'1

echter x = -, dan wordt de integraal
z
dz
V c+ b z a z2'

f

+

+ +

Men kan overigens alle integralen, die 11 a
bx
c xS
bevatten, door de substitutie van ~ 177 toe te passen, tot andere herleiden, waarin V 1 il', 11 1 .-.::. ,112, of \/,112 -1 optreedt en komt dan door y =tg~, y=sincp, of y=seccp
te stellen, dikwijls tot vrij eenvoudige integralen met
goniometrische functiën (verg. § 184).
Voor wij de alg ebraïsr-he functiën verlaten moeten wij
nog opmerken, dat slechts de integralen van de meest eenvoudige daarvan door de aangegeven hulpmiddelen als algebraïsche, logarithmische of cyclometrische functiën kunnen worden gevonden. De integrabn van eenigszins ingewikkelde irrationeele functiën, b. v. reeds die, welke den
vierkantswortel uit een vorm van den derden of vierden
graad bevatten, kunnen niet meer aldus worden voorgesteld. Het eenige, wat men in dergelijke gevallen kan
doen, is de herleiding. door geschi.kte substitutiën, tot zoo
eenvoudig mogelijke eind integralen. Deze laatste zijn dan
fnnetiën van de onafhankelijk veranderlijke, die niet door

+
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die. welke WIJ m Hoofdstuk I leerden kennen, kunnen
worden vcorgesteld. Men kan echter. b. v. door ontwikkeling in oneindig voortloopende reeksen, de waarde van
dergelijke functiën voor elke waarde van de onafhankelijk .
veranderlijke leeren kennen, zoodat in het algemeen elke
onbepaalde integraal even goed eene bekende functie van J:
ia als ain.x, lx of Bg tg x.
§ 236. De herleidingsformules voor F sin m a: d x en
,f cos m .r, d .1', waarvan in § § 179 en 180 sprake was, zijn
bijzondere gevallen van de volgende formules:

.
J

Ij
BID P .r, COS.r

= -

-

d .r

sinP - 1 .t: co# + 1 .r
P q

+

+ Pp -+ 1q. f'smt' _2 .r cosq

.T

d

X

q - 1 I'
+
'
+
+
sint'.x cosq- 2 Xd.1:,
p q
p q.

sin1' + 1 x cosq -1 r

die voor negatieve waarden van p ofq weer omgekeerd
kunnen worden. Met behulp dezer vergelijkingen kan de
integraal ,f BinP .x cosq .r d.r, zoodra p en q positieve ot
negatieve geheele getallen zijn, altijd tot een der vormen
van § 181 teruggebracht worden.
Overigens kan men elke integraal met goniometrische
1unctiën tot eene algebraïsche herleiden door eene der funetiën als nieuwe veranderlijke in te voeren. Welke substi·
tutie het meest geschikt is hangt natuurlijk van den VOrJIl
iler gezochte integraal af. In
da:
2
(a sin x+ b cOSll.x)tl'
tot welke gedaante door invoering van den halven hoek ook

f

r+

dx

. (p
q cos x)n
herleid kan worden, zal men tg.1: als nieuwe veranderlijke
kiezen.
§ 237. Op de in § 175 aangegeven wijze vindt men

j' xm ex dx=x m ete - m f
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.f .r'" sin ie d x =
.f x'" COS x d .1' =

x'" cos x

-

+ m .f x'" -

1

cos .1' d x ,

sin .l· - m .f x'" - 1 sin x d ie ,
welke herleidingsformules in de volgende meer algemeene
vergelijkingen begrepen zijn.
.r'" ca. :r «()t cos {3 .r {3 sin (3 .r)
• .-r'" ca. x cos {3 .r cl .r =
()t2 {3s
-

f

-()ti
•

[

+ [()tJ,r

m
.'r

m-

t3S

.'&"

+

+

1 cucos {3 x d.x+ {3. (rm-l

.

ea. x sm {3 ,r d x =

.1·m ca. x ( - {3 cos {3 x + ()t sin (3 x)
()til

J'

cu sin{3 .rdx

+ {3i

+

+()tÎ+,G1Ï [i3Jrm-l ca. :rcosi3 xd:r- ()t.r xm-lea.xsini3xd.v].
Deze formules gelden
geval de beide laatsten
.f e/% .>: cos i3 x
geven.
Door m negatief te
beren

verkrijgt

ook nog voor m = 0, voor welk
de waarde van
d x en .f e/% x sin {3 .r d x
stellen en de vergelijkingen om te

men

reductieformules

voor

J::

d

,1:

j

Sinx
- - d x , enz. Deze gaan echter voor n = 1 niet meer
[
· xn
door en de integralen

f

.

ex
-dx.
x
'

J

sin-.xd x
x
'

r.

cos .r
--d.r
x

behooren tot die, welke niet door de functiën. die WlJ
leerdtJn kennen. kunnen worden voorgesteld.
§ 238. In sommige gevallen, waar de on bepaalde integraal niet in de ons ten dienste staande functiën kan worden uitgedrukt I kan men I bij geschikte waarden der grenzen I toch de bepaalde integraal vinden. Als voorbeeld
diana de integraal

f

co e-·l'·

d.v,

.. 0

I1
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die in de waarschijnlijkheidsrekening en in sommige physische theoriën voorkomt.
Hare waarde I kan door den volgenden kunstgreep worden gevonden. Is y eene tweede veranderlijke, dan is
,... 00

/0 ÇJ;.

I

e-' .',' dy

. 0

=

1 e- x' d .r =

I

, 0

en uit de omstandigheid, dat men bij elke integratie een
standvastigen factor naar willekeur buiten of onder het
integraalteeken mag schrijven, volgt dan verder

1'=

("'e-.x'd.r. ("'e-!l'dH= ('"

.0

("'e-(z'+'~')d.vdy •• (4)

.o,n

.0

D~

waarde dezer dubbele integraal kan nu door ~nvoering
eener nieuwe veranderlijke worden gevonden, Om dit
duidelijk te maken, vatten wij .1' en y als de rechthoekige coördinaten van een punt in een plat vlak V op
en noemen r den afstand tot den oorsprong O. Dan is
12 =
e- r' d V, over een vierde deel van het platte vlak
uitgestrekt, en die intt>graal kan gevonden woräen, als men
poolcoördinaten met 0 tot pool invoert, Beschrijft men
nl. om dit punt een sy8teem cirkels, dan ligt tusschen
twee daarvan met de stralen r en r
d r eene strook
= 1 7r r d r en deze geeft voor de beschouwde integraal
-} 7r e-- r' r d r, zoodat

.r

+

!.

7r'

1)1 ={

,

(7)

e- r' rd '1'

,

•

(5\

0

wordt. Voor wij d'!ze integraal berekenen moeten wij nog
eene opmerking maken. De gezochte grootheid I kan als
de grens beschouwd worden, waartoe de integraal

I

'P

.

e- z' d re
0

.

uoe

nadert, wanceer men het getal p hoe langer
grooter
laat worden. In overeen~temming daarmede is de dubbele
integraal (4) de limiet van

(P (P e-(x' + .,,') d x d '!J.
• 0

0,

0
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M. a. w. 12 is de 'waarde van .f e- r' d V, wanneer deze
som over een oneindig groot vierkant uitgestrekt wordt.
Daarentegen is het tweede lid van (5) de limiet, waartoe
} r.

('I
e, 0

r' l'

cl l'

bij het klimmen der bovenste grens nadert; dat tweede lid
stelt dus
e- r' cl V voor, genomen over een oneindig
grooten cirkelsector. De >raag zou nU kunnen rijzen, of
werkelijk de integraal over een oneindig groot vierkant
dezelfde waarde beeft als over een oneindig grooten sector. Die vraag wordt bevestigend beantwoord door de
overweging. dat men, als een vierkant met de z~ide p op
de coördinaatassen is beschreven, twee sectoren kan construeeren, de een grooter, de ander kleiner dan het vierkant, met de stralen p 112" en p, en dat dan de integraal
(>- r' ti V
over bet vierkant genomen, moet liggen tusschen de waarden, die zij voor de beide sectoren heeft.
Bij het toenemen van p worden de stralen van beide
sectoren oneindig groot, en wanneer nu het tweede lid
van (5) eene bepaalde waarde heeft. geldt die voor de
beide sectoren, dus ook voor het vierkant.
De integraal in (5) kan nu werkelijk worden gevonden,
want, dank zij het optreden der eerste macht van 1', kan
de onbepaald"! integraal worden aangegeven. Zij is

.r

.r

r
r

e- r'

l'

ti r = -

J e- r'

en hieruit volgt,

00

•

e- r'

l'

d r' =

L 12 = i

r.

0

en
(

00

e- x' d :v =

î V r.

. (6)

•. 0

.V

Hieruit vindt men nog, als IX een positief getal
V; als nieuwe veranderlijke in te voeren,

lS,

211

11
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•

{

oo

e--'"''

1

0

d.r:=yI ~
-7r •

. .

()(,

. (7)

§ 239. Men kan thans ook alle integralen van den vorm
00
[

•

"...-ax'

.xm dx .

. (8)

0

vinden, wanneer m een geheel positief getal is.
Door partieele integratie verkrijgt men nl.
( e--ax'

.'

.rm d x= -

,,1 e- a:r' x".-l
_ Ct

+

+ m-1f
2()(,. e- ax'x m -

2

. (9)

dx

en men kan hieruit eene herleidingsformule voor de bepaalde integraal afleiden, wanneer men eerst x = 0, vervolgens x = 00 stelt, en de uitkomsten van elkander aftrekt. Men stuit daarbij op de vraag, welke waarde de
eerste term in het tweede lid voor x = 00 aanneemt Rechtstreekscbe substitutie geeft den onbepaalden vorm 0 X 00.
Men kan echter bewijzen. dat bij het aangroeien van :1:
de eerste factor e-- a x' in veel hoogere mate afneemt,
dan de tweede .r,m -1 toeneemt, zoodat de limi.et van het
produrt 0 wordt.
Beschouwen wij de meer eenvoudige uitdrukking
e- Y yP, • • •
_"
(10)
waarin p een positief getal is, en stellen wij ons voor,
dat y van zekere waarde af telkens met de eenheid toeneemt. Is dau eerst y = k. vervolgens y = k 1, dan
wordt (10) achttJreenvo]gens
e- lt k P en e-(k+l} (k+1)P.

+

De laatste vorm ontstaat uit den eersten door vermenigvuldiging met den factor

~(k+1V.
e

k)

. (H)

en of bij het klimmen van !J de uitdrukking (10) toe- of
afneemt, hangt van de waarde van dien flWtor af. Bp
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het toenemen van k nadert die tactor tot de grenswaarde
1

- en hieruit volgt, dat men altijd eene waarde van k, ko
e
moet kunnen aangeven, zood at van die waarde af (11)
beneden eenig opgegeven getal ~ (b. v. -}) tuaschen 1 en
1

- blijft. Wordt nu eerst in (10) Y = ko genomen, dan
e
heeft de uitdrukking eene eindige waarde en deze wordt,
wanneer y verder telkens met 1 toeneemt, voortdurend met
factoren, kleiner dan {.(, vermenigvuldigd. De limiet van het
product moet derhalve 0 zijn. Boe hoog dus ook de exponent p moge zijn. het toenemen van den factor yP in
(10) kan niet opwegen tegen het afnemen van e-Y j ten
slotte kan het product zoo klein gemankt worden, als men
verkiest. Daar men door a.x2 = y te stellen de grootheid
e- ..... • .xm - 1 tot (10) kan reduceeren, nadert bij het klimmen van .x ook die grootheid tot O. Daar zij oOK verdwijnt voor .x = 0 volgt uit (9)

f

f

e- IC z' .xII! d ,r, = m - 1
e- IC z' .xm - 2 d.x
2a • 0
en door deze formule wordt, als m even is, de integraal
tot (7) herleid, als m oneven is daarentegen tot de uitdrukking
QO

o

f:e-

QO

u ' .x d.x,

waarvan de waarde uit de onbepaalde integraal kan worden afgeleid.
§ 240. De integraal (8) kan nog op eene andere wijze
bepaald worden.
Wanneer nl. in eene functie de constante a voorkomt,
zal ook de integraal dier functie tusschen de grenzen p
. en q (welke grootheden wij ons voorstellen, onafhankelijk
. van ~ te zijn) van ~ afhangen; men zal dus kunnen stellen

f; 1(·'1:,

a) d.x= F (a).

I.
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De functie F (x) kan naar a gedifferentieerd worden. Verdeelt men nu het interval van p tot q in elementen cl x,
dan is F (x) de som van al de daarQij behoorende grootheden f (;1) , a) d.'V en men zal die som term voor term
kunnen differentieeren. Een dier termen geeft daarbij

/a; [f (x, a)] cl .'V, waarbij onder x en cl x hetzelfde verstaan
moet worden als in dien term zelf en de som der differentiaalquotienten vormt weer eene integraal tusschen de
grenzen p en q. M. a. w" uit (12) volgt
'l

(
t/

~ (f(.r, a)] d.r=F'(x).

()a
p

()

Daar nu ();. [j (x, a)] eene andere functie van x is dan f( x, .:1\),
heeft men aldus uit (12) de waarde eener nieuwe integraal afgeleid.
Passen wij deze bewerking toe op de vergelijking (7),
stellen wij dus f(.r, ct) =e-«.r'. Wij vinden dan, als wij
tevens de teekens omkeeren

r

00

.~

e-«;c' ,r? d

()

,1;'= {

V

'Il'3'

a

Uit deze integraal vindt men op dezelfde wijze de waarde

van

f

00

e- 1% x' .r" d x

()

en aldus voortgaande kan men de integraal (8) voor elke
even waarde van m bepalen. Wij laten het aan den lezer
over, de uitkomsten te vergelijken met die, welke uit de
rednctieformnle der vorige § worden verkregen.
§ 241. Wanneer andere methoden te kort schieten kan
men zijne toevlucht nemen tot eene ontwikkeling in oneindig voortloopende reeksen.
Om b. v.
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tJ

te bepalen (§ 237) substitueere men (§ 223)
x3

xli

ex = 1

+ + 1.2 + 1. 2. 3 +.... +
a;

.vn-1
1. 2 ... (n -1)

+ R",

waarbij R" eene functie van a; is, die bij het toenemen
van n tot 0 nadert. Door term voor term te integreeren
verkrijgt men dan

f

ez .
-te d

.r 3

Xli

a;

= 1 a;

+ :e + 1'
2.11 +
1 ') 3.11 + ...
. _.

... + 1 • 2
De laatste term

:e

•.

z~l

('It

n

-

-

I

'»~ (n - 1)2+

fR..- d.r
te

. (13)

eene onbepaalde constante C bevatten.

Wij kunnen b. v. aannemen, dat de functie, die Rt, tot
:e

differentiaalquotient heeft, voor .r = 0 de waarde C bezit;
voor eenige andere waarde van te is zij dan gelijk aan 0, vermeerderd met de aangroeiing, die zij ondergaat, als te van

o in de

bedoelde waarde overgaat, dUB = C

+J:~ d x').

Voor (13) kan men derhalve schrijven
eX
[
. ;;- d x = C

iell

a;3

+ l x + x + 1. 211 + 1. 2. 32 + .;.
X"-l
... + 1.2 .. (n-2)(n-1)
+ JXn"
-dte.
0 x
51

Uit den vorm, dien wij in § 223 voor Rn vonden, volgt
nu, dat bij het toenemen van n voor elke waarde van x,
00k

.R"
voor x = 0, de functie
tot 0 nadert.
te

D
erhalve

1) In deze uitdrukking zijn zoowel de verschillende waarden, die de onafhankelijk veranderlijke kan aannemen, als ook de eindwaarde daarvan door
z. voorgesteld. Verwarring zal dit niet licht teweeg brengen. Men kan ovelIgen8 onder het integraalteeken te door eene andere letter verrangen.
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moet voor elke waarde der bovenste grens ook de som

J
z

~d

de limiet 0 hebben, zood at de reeks in de

$

o

.

bovenstaande vergelijking convergent is en

J

~

p
$

d

$

= C

$'

+ l + ;c + 1. 'lll + 1. 2. 3s + enz•. , .
$

wordt.
§ 242. Als tweede voorbeeld diene de bepaling van den
omtrek P eener ellips. Bij de notatie van § 27. en wanc

neer men nog -- =
a

E

1>=4

'J\

stelt, is

0

V

of, als men de snbstitutie

/ai _E2~

$

-all_

=

a

~ d$,

sin cp toepast,

P=4a r}:rV1-ElISin2~d~

,(14)

• 0

Uit de binomiaalformule van Newton volgt nu
1
1
V 1 - " sinll q; = 1 - -2 ,2 sinll cp - -E' sint ~ 2.4
1.3
'8
- 2. 4, 6 e8 sm ~ - enz, •..
en wel voor alle waarden van ~, daar toch steeds E sin cp <1
is. Op eene dergelijke wijze als in het vorige vraagstuk

p

(verg. ook § 229) kan men nu aantoonen, dat men

Ca"

zal 'verkrijgen, door deze reeks met d cp te vermenigvnldi·

,
I

I
i

gen en dan term voor term tusschen de grenzen 0 en ! ~
te integreeren. Past men de resultaten van § 182 toe.
dan verkrijgt men aldus

P=21ra[1-(~y:j _(!~!)11;4_
-
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waardoor, vooral voor ellipsen. die weinig van een cirkel
lI.fwijken. de omtrek gemakkelijk kan bepaald worden.
Wij doen nog opmerken, dat men de bovenstaande redeneering ook aId us kan inkleed en. dat men de in (14)
voorkomt>nde integraal als eene functie van Eli opvat en
hare waarde door de reeks van jlfac-Laurin naar de opklimmende machten dier grootheid ontwikkelt. De daarbij
. dP
diP
noodige differentiaalquotienten d (Eli)' [d (éll)]lI' enz. kunnen
dan door de methode van § 240 worden gevonden.
De integraal .f \11 - Eli sin ll q; d q; en de daarmeue verwante vormen

f Vi -

d~

EB sin s ~

r + ).,

d~
q» Vi -

en • (1
Eli sin' q>
treden bij vele vraagstukken op; daar de bepaling der
lengte van een elliptischen boog tot eene dergelijke integraal voert. noemt men ze elliptische interrralen.
§ 243. Even als in de boven behandelde voorbeelden
kan men ook in vele andere gevallen de functie onder het
integraalteeken naar de opklimmende machten, hetzij van
de oLllfhankelijk veranderlijke, bfltzij van eene standvastige grootheid ontwikkelen. en aldus voor de integraal
acne convergeerende reeks verkrijgen. zoodat men. door
slechts termen genoeg te nemen. bare waarde met eIken
graad van nauwkeurigheid kan bepalen.
Een ander middel om de waarde een er bepaalde integraal bij benadering te vinden vloeit onmiddellijk uit de
definitie der integraal als eene som voort. Is voor elk
oogenblik de snelheid van een bewegelijk punt gegeven,
dan zal men eene benaderde waarde voor den gedurende
eenig tijdsverloop afgelegden weg verkrijgen. wanneer men
dat tijdsverloop in kleine deel en verdeelt, voor elk daa.rvan den afgelegden weg berekent, alsof de beweging eenparig was. en vervolgens optelt. Nader zal men bÜ de
waarheid komen. wanneer men gedurende elk der gekozen
tijdsdeelen de beweging als eenparig versneld beschouwt,
nog nader, wanneer men aanneemt, dat de snelheid als
si11 2
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eene functie van den tweeden graad van den tijd kan wor·
den voorgesteld. Het behoeft wel geen betoog, dat mer.
dergelijke benaderingsberekeningen ook kan toepassen bi;
de berekening van den inhoud eener figuur als de ir.
§ 16:3 beschouwde en Lij integralen van -eene andere be teekenis.
Wij merken nog slechts op, dat, wanneer men de integraal eener functie tusscben twee grenzen .I~l en Xli zoekt
en daartusschen de functie door eene algebraïsche vat
den tweeden graad vervangt, de integraal gelijk is aan
i (.v 2 - ·'1'1) vermenigvuldigd met de som van de waarde
der functie voor .r = it·} en X = ,'1'2 en van vier malen èe
waarde, die zij voor:r = } (.r}
.rll ) aanneemt (Verg. Vraaget.
'148 p. 278). Men komt aldus tot den regel van 8irnp80~t,
om eene benaderde waar.ie voor eene bepaalde integraal te
vinden.
§ 21-4, Met een enkel woord moeten wij nog vermelàen,
dat men, ook zonder eenige Lerekening ~ door geschikte mechanische inrichtingen) dt! waa:,de van integralen kan Lepalen.
Men verbeelde zich b. v. een omwentelingscilinder en
eene platte ronde schijf, draaibaar, de eerste om zijne as,
de tweede om eene loodlijn in haar middelpunt opgericht.
Een bol raakt de schijf en den cilinder aan en de~e zijn
zoo geplaatst, dat bij vers~huiving van den bol de cilinder
voortdurend in dezelfde beschrijvende lijn en de schijfin eene
daaraan evenwijdige middellijn wordt aangeraakt. Terwijl
de bol verschoven wordt kan hij vrij wentelen om eene
middellijn evenwijdig aan de zooeven ~enoemde lijnen en
in de raakpunten bestaat voldoende wrijving om den bol
in staat te stellen aldus eene wenteling van de schijf op
den cilinder over te brengen.
Zij nu y eene gegeven functie van den tijd t en laat de
integraal .f.Y d t gevraagd worden. Men geve dan aan de
schijf eene standvastige hoeksnelheid IN en verschuive voort·
durend den bol zoo, dat de afstand van zijn middelpunt
tot de as der schijf = c Y (c standvastig) zij. Het raakpunt
van den bol met de schijf, dus ook dat met den cilinder,
heeft dan eene snelheid c IN y en wanneer a de straai van

+
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den cilinder is, heeft deze eene hoeksnelheid ~ y. Tusschen
a

de oogenblikken

cWft.
a
ydt

en t s zal dus de cilinder over een hoek

t}

wentelen en wanneer men dien hoek afleest,

t,

t.

is ook

(
t,

,
ü

.y d t gevonden.

,
,

tI

Behalve dezen door James Thomsoll uitgedachten toestel
bestaan er nog verschillende andere integreermacllines. Daartoe
behooren o. a. de planimeter8, die men bezigt, om op eene
teekening (b. v. eene kaart) den inhoud van een begrensd
deel op te nemen.

·'i

VRAAGSTUKKEN.
187. Bepaal de volgende integralen
1

.

4.

f
f

2, f1 ~.1:6 j

dx

1 +X3;

3.

f(.x+1)(:2~;)(X+3);
f .•

dx
(all .xi)" ;

+

8.

J

d

(JJ

ains (JJ cos 3 X

10. ~( (a

d aJ

+ b cos x)i'

188. Men vraagt herleidingsformules voor

J~
(1.

:2)"

en

J V ~lI:e
:eN
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189. Bereken de waarde der integralen

I+:

e- 2z'dx,

J+:

e l - 3z'dx,

.r~:el-4z-40Z'd.x.

190. Wanneer
den grootsten uitslag voorstelt. is de
schommeltijd van een enkelvoudigen slinger met de lengte I
IJ(.

T=2

~JI'I' 1
9

0'

d:.

"'q,"

-SlD TIJ(.SlD

Men vraagt T in eene reeks naar de opklimmende
machten van sin' t fJl, te ontwikkelen.
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§ 245. In § 14 (verg. ook § 39) werd opgemerkt, dat
men door samenstelling van goniometrische functiën andere
minder eenvoudige functiën kan verkt-ijgen, die met de
goniometrische de eigenschap der periodiciteit gemeen bebben. Zoo bezit eene reeks, waarvan de termen de sinus
van veelvouden van ,1.: bevatten. vermenigvuldigd met standvastige coëfficienten, de periode 2 7r en hetzelfde zal bet
geval zijn, wanneer ook termen met de cosinus dlJr veelvouden VIlIl :c optreden en wanneer een stand vastige term
voorkomt Door Fourier werd nu ontdekt, dat men elke
willekeurige functie van :c, die de periode 2 7r beeft, door
eene dergelijke reeks met oneindig vele termen kan voorstellen, dat dus, wanneer f\:c) zoodanige functie is, de
coëfticienten zoo gekozen kunnen worden, dat voor elke
waarde van :c

f (:c) = a + bl

+

cos :c
cl sin :c

+ b. cos 2 + bs cos 3 :c + .....
+ c sin 2 :c + sin 3 :c + ..... . .(i)
.1:

i

C3

is.
De integraalrekening stelt ons thans in staat, om, wanneer wij de mogelijkheid <Ïezer ontwikkeling aannemen, te
bapalen, welke waarden de coëflicienten moeten hebben.
Wij merken daarbij op, dat, aangeûen f (:c) de periode
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27(' bezit, de vergelijking (1) voor alle waarden van iIJ zal
gelden, wanneer zij slechts geldt voor de waarden binnen
eenig interval, waarvan de grenzen 2 7(' van elkander verschillen, b. v. voor alle waarden van ir tussûhen - 7(' en
7('. In het vervolg bepalen wij on~ derhalve tot dit
interval. Daarbinnen kan de functie f (.r) elk willekeurig
verloop bebben, zoodat voor - 7(' < x < 7(' elke functie.
zij moge dan periodiek zijn, of niet, in den vorm ('1) kan
worden ontwikkeld.
§ 246. Trachten wij vooreerst den constanten term a te
bepalen. Dat die in het algemeen in de ontwikkeling niet
kan gemist worden ziet men gemakkelijk in. Wanneer toch
.x het interval van - 7(' tot
7(' doorloopt zullen bij elk
der termen, die eene goniometrische functie bevatten, zoo·
wel positieve als negatieve waarden en wel in g'elijke mate
voorkomen. Was dus a = 0 , dan zou hetzelfäe van de
functie f (.r) moeten gelden. Maar deze is geheel willekeurig. Zij kan zeer goed alleen positieve waarden hebben.
of de positieve waarden kunnen grooter zijn of voor meer
waarden van .x voorkomen dan de negatieve en de formule
(1) zal dan slechts kunnen bestaan, wanneer a positief is.
Evenzoo moet die constante negatief zijn. wanneer nega·
tieve waarden bij de functie f (.r) overwegen.
Deze opmerkingen voeren tot de volgende methode, om
a te bepalen. Men vermenigvuldige de vergelijking (1)
met d a~ en integreere tusscben de grenzen - 7(' en
\f.
Alle termen met een sinus of cosinus geven dan 0, maar
de eerste term in bet tweede lid geeft 2 7(' a, zoodat

+

+

+

+

1
a=u;,:.,7('

"

J+l'r f(x)dx

..•

• (2)

-1r

moet zijn. Is! (x) gegeven, dan is de hier voorkomende
integraal een bepaald standvastig getal, en een dergelijk
getal wordt dus ook voor a verkregen.
§ 247. Op eene dergelijke wijze als a kan men nu ook
alle andere coëfticienten in (1) bepalen, b. v. den coëfticient
bm van cos m te. Men vermenigvuldige daartoe de vergelijking niet alleen met d x, .maar bovendien nog met een
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anderen factor, die zoo gekozen is, dat, wanneer men ver7r integreert, alle termen,
volgens tusschen - 7r en
behalve die met ['m, wegvallen. Men houde nn in het oog,
dat in de vorige § alle termen met een sinus of cosinus
bij het illtegreeren (I opleverden, omdat zij in het integratieinterval in gelijke mate positieve en negatieve waarden vertoonden. Om dus thans bm te behouden zal men
met eene grootheid moeten vermenigvuldigen, die deze
omstandigheid bij cos rn:r doet ophouden, en dit is het
geval, wanneer men cos rn ,I' d .r. tot factor kiest; immers
dan is bilt met eene steeds positieve functie vermenigvuldigd. Na de integratie wardt de 'coëfficient van b1ll

+

.

' +:>1' 2
cos rn .1: d d' =
(

7r •

-;or

Zal intusschen deze handelwijze doel treffen, dan moeten
de overige termen in het tweede lid van ('1) na vermenigvuldiging met cos rn x d ,1: en integratie vero.wijnen. Dit
is werkelijk het geval, daar, zoodra n van rn verschilt
cos TI/. ,,!: cos n x tusschen x = - 7r en ,'IJ =
7r nog gelijkelijk positieve en negatieve waarden heeft, terwijl dit
bij cos rn ;IJ sin n x altijd het geval is, ook voor 11 = rn.
Men heeft dan ook, als 11 van m verschilt,

+

f

+:or

• -:or

cosm,vcosn.rd.v=-!.

{'+:>I' cos(m+n)x+
-:r

.

I

+t

.'

+~

cos (m -n).r.d,v=O 1
-7r

daar beide termen verdwijnen, en voor elke waarde van n

r

+:>I' cosmxsinnxdx= {- f+:>I' sin (m+n),vdx-

•

-".

"

.

-i'J"

-tf+::- sin(m-n)xd,v=O~
,

-7f

daar ook hier de beide laatste integralen. = 0 zijn.
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Daar dus de aangegeven bewerking in het tweede lid
van (1) b", 'Ir geeft, wordt

r+lI" f (.x) cos m .x d .x. •

1

bm = ;. ~ _".

• (3)

waardoor. als men achtereenvolgens m = 1, 2, 3, ... stelt,
alle coëfficienten bI' b2 , l13' ..• worden gevonden .. Wij merken nog op, dat wanneer men deze formule ook voor m=O
toepast, in de plaats van a in het tweede lid van (1) î bo
kan worden geschreven.
Op overeenkomstige wijze als de coëfficient van cos m.r
kan ook die van sin m .r, dus Cm bepaald worden. Men
vermenigvuldige daartoe (1) met sin m .x d.r en illtegreere
tusschen - 'Ir en
'Ir, daarbij in aanmerking nemende, dat

+

( +". sin i
•

-

m

.x d .x =

'Ir

lI"

en, als m en n verschillen

r+

Il'

,;1-'

is.

lI"

sin m .r sin 11 :c d .r = 0

-".

Men verkrijgt dan
Cm

(+"" f(:c) sin mol' d a:

= 1'Ir
•

-

. (4)

lI"

§ 248. Zij tot opheldering vooreerst

1 (.r) =ol'.
Dan vindt men gemakkelijk
bm = 1-

'Ir

Cm

J+""
_

.x cos m .x d .x

""

= 0,

.
= 1f+""
ti: BID m ti: do: =
'Ir

_,,"

- m2-, of

+ -m2 .

al naarmate m even of oneven is.
Volgens het theorema van Fourier moet dus voor alle
waarden van a: tusschen - 'Ir en
'Ir
îol'=sina:- i sin 20:+ hin3t1: -}sin 4.1:+ enz. . . . (5)

+

j
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zIJn. In Fig. 80 is dit opgehelderd. De gestippelde sinusFig. 80.

,..,"

oïdes stellen de drie eerste termen der reeks voor; men
ziet, hoe de volgetrokken lijn, die daaruit is samengesteld
(§ 39) in haar middelste gedeelte tot eene rechte lijn nadert; door zulk eene lijn zou echter de functie
y=t.x
worden voorgesteld.
Als tweede voorbeeld kiezen wij de functie .T'l • Men
vindt daarbij
a = -1
21/"

bm = -1
1/"

f+or x' d .x =

f

1/'"

-:11"

J+:II" .xi cos m .x d .x = + 4
m

-11'

4

of--

m"

-:11"

al naarmate m even of oneven is,
Cm =

1/"

zoodat , voor -1-

,xl! -

r\- 1/"1 =

1/"

-

f

! + .T' sin m .x d .x =
or
< .x < +
:11"

0,

-

1/"

cos .x

+ -} cos .x - ~. cos ~ +
+ ft cos 4 .x - enz.
2

3

. (6)

moet zijn.
In Fig. 81 zijn weer de sinusofdes, die aan de drie
eerste termen beantwoorden, gestippeld. De daaruit samen-
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gestelde lijn nadert tot de parabool, die
.V -_

I

--~

.\..'~!J -

1_9

I i

ft

tot vergelijking heeft.
Fil!. 8J,

Substitueert men in de formules (5) en (6) voor a: eenig
onderdeel van 7;, dan kan men reeksen ter berekening
van dit getal of van 7;2 verkrijgen (verg. § 229).
De beide uitkomsten, die wij in (r») en (6) verkregen, geven
nog tot eene andere opmerking aanleiding. In de eerste
reeks treden slechts termen met een sinus op, in de tweede
daarentegen komt nergens een sinus voor. Dit hangt hiermede samen, dat de functie, die in (5) werd ont.wikkeld.
bij verandering van het teeken van J~, het omgekeerde
teek en verkrijgt, bij behoud der grootte, terwijl het eerste
lid van (6) daarbij geheel onveranderd blijft. In het algemeen, wanneer f (.r,) de eerste eig'enschap bezit zullen

+ or

de termen der integraal
.

r

f(.1:) cos rn a: d.x elkaar twee

-7r

aan twee opheffen, zoodat bm = 0 wordt. Blijft daarentegen bij verandering van het teek en van .7: de functie
geheel onveranderd, dan verdwijnt op dezelfde wijze Cm·
Bij eene willekeurige functie. die bij omkeering van het
teeken van a: ook in absolute waarde verandert, zullen
zoowel sinus als cosinus in de ontwikkeling optreden.
Overigens gelden de vergelijkingen (5) en (6) slechts
binnen het aangewez~n interval. Zet men de golflijnen
voort buiten de grenzen daarvan, dan zal, daar elke golflijn de periode 2 7r bezit, de resulteerende lijn bestaan uit
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eene voortdurende herhaling van de lijn, die men tusschen
7r van .T heeft· verkregen.
In het
de waarden - 7r en
eerste voorbeeld zal dus eene opeenvolging van deel en van
rechte lijnen, in het tweede eene aaneenschakeling van
parabolische bogen te voorschijn treden. M. a. w. de reeksen in (5) en (6) stellen periodieke functiën voor, die VOor
7r
a;
7r het door f(.T) = 1 a; of j (.:r) = {a;2 h.- ~
bepaalde verloop hebben. Deze periodieke functie moet in
het eerste voorbeeld voor·.:r = ± 7r, ± 3 7r 1 enz. ondoorloot 7r tot - 1 7r overspringen. De reeks
pend zijn en van
(5) kan natuurlijk voor deze waarden van .r niet gelijktijdig
de beide waarden aannemen. In werkelijkheid wordt zij
aan geen van beiden gelijk, maar, zooals men onmiddellijk inziet, = O. Zoodra echter .r: slechts een weinig van
de waarden, waarbij de discontinuïteit bestaat., verschilt,
stelt de reeks de waarde der boven bedoelde periodieke
functie voor.
§ 249. De beschouwingen in het begin van dit hoofdstuk kunnen niet als een bewijs voor het theorema van
Fourier gelden, want de mogelijkheid der reeksontwikkeling werd onbewezen aangenomen. Zonder nu een geheel
volledig bewijs mede te deelen, kunnen wij toch nader
ophelderen, waarom, indien de coëfficienten door (3) en (4)
bepaald worden, de reeks convergeert en waarom hare som
f (.1:) is.
Eene oneindig voortloopende reeks kan slechts dan
convergeeren, wanneer hare termen, die misschien een
tijd lang toenemen, eindigen met tot 0 te naderen. Dit
is werkelijk bij de reeks van Fourier het geval. De
functiën cos m.x en sin m.x nl.. die in (3) en (4) voorkomen, zullen, als .x van - 'Ir in
'Ir overgaat, herhaaldelijk 0 worden en van teeken verwisselen en wel voor

+

< <+

+

+

.

7r

waarden van .x, dIe op afstanden - van elkander gelegen
m
zijn. Men kan derhalve binnen het interval van - 7r tot

+

'Ir

kleinere, elk

=:

aannemen I die zich pnderscheiden,

dOordat in de opeenvolgende intervallen de goniometrische
24

II
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functie afwisselend het positieve en het negatieve teeken
heeft. Wordt nu m zeer groot, dan klimt eveneens het
aantal dezer intervallen, terwijl elk zeer klein wordt. De
waarden, die f (.x) aanneemt in twee op elkaar volgende
intervallen, zullen dan ook zeer weinig verschillen. Wal!
f (,x) standvastig, dan zouden, zooals men gemakkelijk kan
aantoonen, twee op elkaar volgende intervallen gelijke bijdragen met het tegengestelde teeken voor elke der som·
men (3) en (4) opleveren en hieruit volgt, dat, wanneer
m zeer groot is, de deelen, die in dp,ze sommen van twee
op elkaar volgende intervallen afkomstig zijn, elkaar bij71u
zullen opheffen. Derhalve moeten bm en ('m dan zeer klein
worden.
Nadat men aldus de mogelijkheid der convergentie heeft
ingezien kan men, van de reekF uitgaande, eerst de som
van etln eindig aantal termen nemen, en nagaan, of die
som bij het toenemen van dat aantal tot eene bepaalde
limiet nadert.
§ 250. Bes~~,ouwen wij dus de reeks
} bo

+ bI cos + b
+ sin +
Cl

X

2

,r,

ei

+ ba cos ~J .1~ + .... .
sin 2 x + sin 3 + ..... ,

cos 2 ,x

,r,

('3

waarin de coëfficienten de waarden
-1

(+lI" f (~) cos m ~ d ~ en

bm =;,."

--?r

Cm

=

1

f+:r

;r. _ ",f(~) sin m~dE

hebben. (Hier is in (3) en (4) onder het integraalteekeli
ie door ~ vervangen, ten einde in het vervolg verwarringen
te vermijden). Kennen wij nu aan al eene bepaalde, bij di
volgende redeneering vaststaande waarde tusachen-?T ee
7r toe, en beschouwen wij de som Sn der reeks, wanneer
zij wordt uitgestrekt tot en met de termen, die cos ti .T ~n
sin n x bevatten, Wanneer de waarden der coëfficienten In
de reeks worden gesubstitueerd kan men de standvastige
cosinus of sinus on~er de integraalteekens schrijven en ver'
volgens al de termen tot eene enkele integraal naar ~ ver'
eenigen. Men verkrijgt dan

+
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Sn =

1

;

{+_ '1"/ (~)[}+ cos ~ cos + ..... + cos

~

or

,r,

+ sm. .,t · +

11

~ cos n ,1:

+. n "t · ,r]dl:"= ~ f + ~fmn-+ cos (~-.v)+ ..... + cos n (~- ,i')] d~,
Sln.1'

1f'.

. • •••

sm

SIn 11

-7r

of, wanneer men een'3 bekende formule ui t de goniometrie
toepast

+r.

1

Sil =--7r'

r

.-

+

. {;; sin (11
D (~ - .r) d t . • (7)
2 sin H~ - .v)
., .

.r (.,)

-.".

Behalve van x, zal det;e uitdrukking natuurlijk van n
afhangen, en de vraag is nu, wat 7.ij wordt, wanneer men
n voortdurend laat toenemen§ 251. Beschouwen wij, om die vraag te beantwoorden,
het verloop der functie
i) (~ - ,r)
sin (n
. (8)
2 sin -l- (~ - iC) •
Wanneer ~ het interval van - 7r' tot
7r' doorloopt zal
de teller dezer breuk herhaaldelijk 0 worden. Vooreerst
gebeurt dat voor ~ = x, maar eveneens voor alle waarden,
die men hieruit verkrijgt door optelling of aftrekking tel-

+

+

kens van 2:-+ l' Zoodra nu de teller verdwijnt en niet
gelijktijdig de noemer zal de breuk = 0 zijn. Dit is het
geval Voor al de bovengenoemde waarden met uitzondering
der eerste, want voor ~ = ,r, wordt ook de noemer 0 en de
waarde der breuk is dan, zooals men gemakkelijk vindt,

n+}.

'

Uit het gezegde volgt, dat, wanneer wij het interval
van - 7r' tot
7r' verdeelen in kleinere en wel in een

+

•

2w-

27r'

lUterval van x-2n+1 tot x+2n+1 en in

andere

?aarvoor en daarna, die half zoo groot zijn, de functie (8)
In de opeenvolgende intervallen afwisselend het pOflitieve en

11
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het negatieve teeken zal hebben. In elk interval zal de
absolute waarde der functie eens een max.imum worden en
wel bij het eerste interval juist, bij de anderen nagenoeg
.
in het midden.
Een en ander wordt door Fig. 82 opgehelderd, waar de
abscissen de waarden van ~, de ordinaten die van (g) voorFig. 82.
stellen. (De oorsprong en
ook
de punten, waarvoor
a
~ = - 7.' en ~ =
7.' is,
liggen buiten de grenzen
der figuur). In A is ~ = ;V;
voorts is P A = A Q =
,
2 7.'
= QR=HS=2n+1 en

+

I

I

Aa=n+1.

Als eens deze figuur is
geteekend kan men ook
\\
,
aan de uitdrukking (7) eene
zeer eenvoudige beteekenis
: \
I . \
{'
toekennen. Men verbeelde
1
1
\
zich nl. dat in elk punt
:
I:
j,(;\
i\
:
: \
:
van het p1atte vlak de
:
:
~-j;-,f--+.:-hi"i'-T- waarde der functie fm
P A a\ :R C
wordt aangegeven, (zoodat
'\
langs elke ordinaat die
\ i:.',)
à
waarde overal dezelfde is);
\J
dan zal de integraal iu
IJ
(7) de opperv1akte-integraal
.rf (~) d V zijn, genomen
over al de deelen van het vlak Pa Q. Q b R, enz., die door
de kromme lijn en de as Ä D begrensd worden, onder dien
verstande, J.at men de bijdragen voor deze oppervlakte-inte·
graal voor die deelen, die boven (aan de positieve zijde
van) de as liggen als positief, voor de deelen beneden de
as als negatief in rekening moet brengen.
.
Wanneer n voortdurend toeneemt, behoudt f (~) In
elk punt dezelfde ~aarde, maar de kromme lijn en dus
het integratiegebied voor de oppervlakte-integraal verao'

I

:
\
L
JlL

\
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deren. Terwijl steeds bij A eene maximum ordinaat blijft
bestaan, worden de snijpunten der kromme lijn met de ,x-as
hoe langer boe meer samengedrongen, want de afstand dier
2?r
1· Verder wordt het maximum
snijpunten is steeds 2 n

+

bij A, dat = n +} is, steeds grooter (eveneens de onmiddellijk daarnaast liggende maxima), maar de maxima, die
op eenigen eindigen afstand, hoe klein ook, van A liggen,
nemen ni.et op die wijze toe. Beschouwen wij b. v. een
'1

punt T, op een afstand 1 ÓO ?r van A gelegen. Is n = 1000,
dan ligt in de nabijheid van dat punt het 10de maximum,
van A af gerekend (wanneer men dat bij A niet meêtelt)
en de waarde van dat maximum wordt verkregen door in
(8) ~ -

2'1

iC=

2001

?r

te stellen; zij is dus ongeveer 30, ter-

wijl het maximum bij A '1000! is. 'Vordt daarentegen
n = 100000, dan ligt in de nabijheid van hetzelfde punt
T het 'lOOOste maximum en de waarde daarvan is weer
ongeveer BO, terwijl bet maximum bij A 100000} is geworden.
Men kan nu aantoonen, dat' de deelen van het integratiegebied, die op eindigen afstand van A liggen, bij het
klimmen van n hoe langer hoe minder voor de oppervlakteintegraal Jf(~) d V bijdragen. Vooreerst merke men op,
dat de afwisselend boven en beneden de as gelegen figuren
een steeds kleineren inhoud verkrijgen, daar hunne breedte
(langs de as) steeds afneemt, terwijl de hoogte (de maximumordinaten) niet in die mate toeneemt. Derhalve worden
ook de bijdragen dier figuren voor de integraal
(~) d V
B~eeds kleIner. Men mag hieruit op zich zelf intusschen
met tot het verdwijnen van de integraal f f (~) d V , over
een aantal dier figuren genomen, besluiten, daar toch dat
aantal steeds toeneemt. Maar er is iets anders. Wanneer
n zeer groot is zal over twee op elkaar volgende intervallen langs de as, op eenigen eindigen afstand van A, de
noemer der breuk (8) eene bijna COllstante waarde p hebben

.rf
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en de kromme lijn van Fig. 82 zal over de genoemde kleine
uitgestrektheid bijna met de sinusoïde samenvallen, die de
1
functie p sin (11 1)(~ - ,r) voorstelt. Twee op elkaár volgen-

+

de van de bovengenoemde figuren boven en beneden de as
hebben dan ook bijna denzeltden inhoud en aangezien over
eene kleine uitgeiltrektheid ook f (~) slechts zeer weinig
verandert, zullen de bijdragen dier figuren voor ff (~) d V
bijna gelijk zijn. Zij hebben echter het tegengestelde teeken, en heffen elkander dus bijna op. Om deze reden verdwijnt ten slotte in .ff (~) cl V de invloed van die deelen
van het integratiegebied , die op eindigen afstand van A
liggen.
Anders is het met de deelen in de onmiddellijke nabijheid van A. Ook hier neemt de breedte langs de as wel
is waar af, maar daar de hoogte voortdurend stijgt, behouden die deelen eene eindige uitgestrektheid. Bovendien
nemen ook de verschillen in de waarden der maxima hier
steeds toe, zood at de bijdragen voor ff (~) d V van de
verschillende deelen van het integratiegebied in de nabijheid
van Á elkander niet opheffen.
Hieruit blijkt, dat de integraal (7) bij het t.oenemen van
n ten slotte eene zekere eindige waarde kan behouden. Die
limiet kan slechts van de waarde, die f(~) in het punt
Á heeft, afhangen, welke laatste niet anders is dan da waarde
van f (,v) voor de oorspronkelijk aan .v toegekende waarde.
Om nu de bedoelde limiet te vinden, merke men op, dat,
daar ten slotte toch alleen de waarde der functie f (~) in
A in het spel komt, de berekening kan worden uitgevoerd,
alsof overal .f (~) die waarde had. Vervangt men echter
in (7) f(~) door f(.x), dan wordt de integraal

. J+lr

j (x)

(~ - ) x)
.,-x

sin(n +!)
2 SID]
. 1 (l:

='1('

.f(x),

-'Ir

zooals men gemakkelijk vindt, Wanneer men de breuk weer
vervangt door de reeks, waarvoor zij in de plaats is gesteld.
Ten slotte is dan
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Lim Sn = f(·l:) ,
waarmede de juistheid der stelling van Fourim' is aangetoond.
§ 252. Bij het bewijs, dat wij hier in hoofdtrekken
mêedeelden, werd omtrent de functie f (x) slechts àit ondersteld, dat zij voor elke waarde van .r tusschen - 7r en
'Ir eene enkele bepaalde waarde aanneemt. Het is daarbij
volstrekt niet noodig, dat de wet. volgens welke f (.r) van
.r afhangt. over het geheele interval van - 7r tot
'Ir
dezelfde is: zii kan ook in de verschillende deelen van dat
interval vérschillen, zood at de lijn, die het verloop van
f (.x) voorstelt, uit deelen van verschillende kromme of rechte
lijnen is samengesteld.
Stel b. v. dat van .x = - 7r tot .1] = 0 de functie = - .1:,
van x = 0 tot ,e =
'T. daarentegen =
x is, zoodat , als
in Fig. R3 0 a = 0 b = 7r is, de gebroken lijn A 0 B dE"
functie voorstelt. Men heeft dan

+

+

+

+

:Fig. 83.

~
.

.

'

:
~
:
~~~

a

•

(

+'"
-

0

"

P

(}

QX

f(.x) cos m.r d.x =

'I'

=

IJ
{
...

-7r

= •

=2

I + '" f(·r)cosm.rdx_
i'

f(x)cosm.xd.x+

·o
r
-

+

r

•

.x COS m

.1:

d .r

0

+ ('+'"

1r

.'

.1]

COS

m .r cl .1' =

0

'I'

.1:cosmxdx=

• 0

=0 voor m even, en -

+,..

4
-lh

m

voor m oneven,

r

.. _:>rf(,c)sinmxdx=O
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f -,..

+,.. f(.r)d.-r = r. 2 •

De stelling van laurier geeft dan
444
(.r) = l r. - 1('
- cos ,r - 9cos 5 x 1(' cos 3 x - ~
;<0 1('

enz ...

De lezer zal zich werkelijk gemakkelijk kunnen overtuigen, dat, wanneer de eerste term deztlr reeks door eene rechte
lijn en dl' volgende door sinusoïdes worden voorgesteld,
door samenstelling ce ne lijn verkregen wordt, die tot de
gebroken lijn A 0 B en, wanneer men zich niet tot waarden
r. beperkt, tot de geheele gevan :1; tusschen - 1(' en
broken lijn A 0 B PC. . nadert.
Ten slotte merken wij nog op, dat de functie j(.x) zelfs
niet doorloopend behoeft te zijn, maar zeer goed voor eenige
waarde van .1: een sprong kan maken, mits zij slechts nooit
oneindig groot wordt. De integralen, die in bm en Cm voorkomen, hebben dan nog steeds eene geheel bepaalde beteekenis en de redeneeringen der vorige § gaan onveranderd
door. Alleen zal, wanneer aan x juist die waarde wordt
toegekend, waarvoor de functie plotseling van eene zekere
waarde p in eene andere q overgaat, in Fig. 82 links van
de ordinaat A a f (~) = p, aan de andere zijde f (~) = q
zijn. Neemt men dit in aanmerking, bij de bepaling der
oppervlakte-integraal •f/ (~) d V, dan blijkt het, dat de
som der reeks van liourier voor de bovenbedoelde waarde
van x noch p, noch q J maar } (p
q) is. Op eene dergelij ke wij ze zal, wanneer de functie f (.1:) voor ,1: = - 1(' en
x = + 1(' niet dezelfde waarde aanneemt, de reeks van
Fourier voor deze beide waarden van x=~· [(-1(')+ l(+ r.)]
worden (verg. het eerste voorbeeld van § 248).
Om nog een voorbeeld van eene ondoorloopende functie
te geven zullen wij aannemen, dat tusschen x = - 1(' en
x=O f(.x)=-a, tusschen x=O en a:=+1(' f(.x)=+a
is (a constant). Men heeft dan

+

",

+

I+:

f(x)sinmxdx=2a
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al naarmate

1n

oneven of even is,

J+: f

(x) cos m .t' cl .J! = 0 ,

zood at

f

(x) =

4a

-;r

(sin.x

+ { sin 3 .r + ! sin 5 ,r + . . .. . .)

wordt.
Bij de graphische voorstelling valt de lijn, door samenstelling der sinusoïdes verkregen, voor alle waarden van .x
met uitzondering van 0, ± 7r, ± 2 7:, • •• met eene der
rechte lijnen AB, 0 D, A' B', 0' D', enz. (Fig 84) samen
l"ig. 84.
(0 P = 0 Q = 7r,
o B = 0 C = a),
cu
{)
J)'
r
maar voor de genoemde waarden van .x
i X wordt de reeks 0, dus
A;-;""-~~" gelijk aan de halve
.A'
.B'
som van
a en - a.
§ 25~1. Door een eenvoudigen kunstgreep kan men nog
uit de vergelijk;lIg (1) eene andere afleiden, waardoor eene
functie niet slechts voor - 7r < ;/' < 7r, maar voor een
geheel willekeurig interval door eene som van goniometrische functiën kan worden voorgesteld. Laat b. v. van
:e = - lt tot .x =
lt de functie F (.r) zijn gegeven. Stelt

+

+

+

(h ),waarvoor wij

i

ook f (x') kunnen schrijven. Daar nu, als ;)J het interval
van - 11 tot
lt doorloopt, .x' van - 7: tot
7r varieert,
kan men, voor al de beschouwde waarden van .r, f (x')
door de vergelijking ('1) ontwikkelen. Men verkrijgt dan
f(x')=Ho+ bl cos.x' 02 cos 2 te' b3 cos 3 .1/
Cl sin .x'
Cg sin 2 .r'
('3 sin 3 .r'
(9)
waarbij

\

men dan .e = 11;..x', dan is F (.x)

=

F

+

+

bm = 1ir

J+:r

7r .T'

+

+
+

~(x') cosmm' dm',

+
+

+ .. .
+ ... ,.

cm=~ J+~.r')Sinm,v'dm"

is.
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Vervangt men nu in (9)

f

(.r') door F (x) en .1~' door

7f' .'1:

h' dan wordt. voor elke waarde van .1' tU::lschen -

en

h

+ h,

,

F (:1:) = ~ b"

27f'X
37f'X
+ bI cos rr.r
-l~- + bil cos-T + b cos---x- + ...
37f'X
+ sin -i; + sin 27f'X
-h-- + sin -ï~- + .. ,~ 11)
3

~~

Cl

('2

('3

terwijl door invoering van x (10) overgaat in
bm =

1

lt.

f+/z
m~.r
_~ (,1') cos ---h- dx,

1 ,~+'~

Cm

= lt.

.

1n?r:V

.

_~ (x) sm -T d.r( 12)

Is F (.r) periodiek met de periode 2 1" dan geldt de vergelijking (11) voor alle waarden van ,r en men verkrijgt
dan de voor de natuurkunde zoo belangrijke stelling, dat
men elke willekeurige periodieke functie met de periode
T (= 2 lt) kan ontbinden in goniometrische functiën met de
perioden T, 1 T, ~ T, l T, enz.
Overigens zal men door de vergelijking (11) ook de
waarde van elke functie tusschen willekeurige waarden .x
en {3 van de onafhankelijk veranderlijke .'1: door goniometrische functiën kunnen voorstellen. Men voere daartoe
x' =.r - ~. (IX (3) als nieuwe veranderlijke in en merke op,
dat .r' varieeren kan tusscben - .~. ({3 - IX) en
H{3 - x).
Stelt men dus } ({3 -- IX) = h, dan is onmiddellijk de vergelijking (11) van toepassing.
§ 254. De beschouwingen der vorige § gelden, hoe groot
het getal " ook zij en door tot de grens voor h = 00 over
te gaan kan llien ten slotte elke functie, voor alle waarden
der onafhankelijk veranderlijke, als eene som van goniOmetrische functiën voorstellen.
Om den overgang tot de bedoelde grens uit te voeren
schrij ven wij vooreerst voor (12)

+

+

j"+hF(~)C08---d~,
m~~

,,+h

.

1
m~~ t
F(~)slll-d.,
h. - h
h
lt •. - h
7t
en substitueeren deze waarden in (11), waarbij wij voor
1

bm=-
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:c eene bepaalde waarde vaststellen.
F(:c)=X1 [ î

Wij verkrijgen dan

h
f+h F(';)d';+. r+_hF(~)cosX
(';-:c)d';+
'1r

-h

+ r+

h
'1r
F(~)cos21t
(';-:c)d';+

.. ... ] ,

'-' -h,

of, korter uitgedrukt,

[f+h
_F}';)d.;t:""f+h
_~(';)cosT(';-:c)d';

1
F(:c)= h t

m=

m7r

Stellen wij T

=

m7r

1

]

.. (13)

dan is elke term van den vorm

À,

+ h F (.;) cos ).. (~- ,'/':) d';.

v

r

-h

Bij vastgestelde waarden van .'1: en 1t is deze integraal eene
functie van À, stel =.:p ()..) en in (13) moet achtereenvol7r

27r

37r

gens À = 0, h' h ' T' enz. gesteld worden. Wanneer
wij dus eene kromme lijn construeeren door À als abscis
en qJ (À) als ordinaat te bezigen, en eene serie ordinaten op
7r

de onderling gelijke afstanden Tt trekken, te beginnen met
).. = 0, dan komt in (13) de som dier ordinaten voor van
).. = 0 tot ).. = 00 (de eerste ordinaat wordt slechts half
genomen). Vermenigvuldigt men die som met den afstand
der ordinaten, dan verkrijgt men 7r F (.l~).
Laat thans h voortdurend toenemen Dan ve!'andert vooreerst de functie.:p ()..) (zij blijve eindig) en gaat ten slotte over in

1/1 ()..) =.

_+""
"" F (.;) cos À (.; -

f

,'/':)

d .;.

Om dan weer '1r F (:c) te vinden moeten WIJ In de lijn,
die 1/1 ()..) voorstelt, van À. = 0 tot À = 00 ordinaten trekken, op de oneindig kleine afstanden

-1 van elkander ge-

legen en hunne som met dien oneindig kleinen afstand
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vermenigvuldigen; het doet daarbij niet meer ter zake of
men de eerste ordinaat geheel of half neemt. De uitkomst
dier optelling kan worden voorgesteld door

f

00

I/J (À) d }.

• 0

en wij verkrijgen dus
F (x) =

~

r r+
Cl)

d}.

.< 0

'I

-

CIl

F

(~) cos;.. (~ -

x) d

~

. . . (14)

'X

Elke term dezer integraal, nl.
d

+

Ä

r

.'

CIl

];'

(~)

cos }, (~ - ;/:) d ~ ,

-;;,;

waarvoor men ook kan schrijven
'+~
COS}• .1'. d À. _ ",F
cos}. ~cl E sin À x. cl À.

I

m

+

[+00
_!

(~)sinÀ~d~

is eene goniometrische functie van .r met de periode
211'

;:: en de vergelijking (14) leert derhal",e, dat men voor

aHe waarden van x elke functie kan beschonwen als de
som van een oneir!dig groot aantal goniometrische funetiën, elk met eene oneindig kleine amplitudo en met alle
mogelijke, oneindig weinig van elkander verschillende
perioden.

VRAAGSTUKKEN.
191. Bewijs, dat men voor 0 < re < 'Ir elke functie kan
voorstellen door eene der reeksen
F (x) = } bo bI cos .'IJ + bi cos 2 x
b3 cos 3 x
Cl sin x
ca sin 2 ,'I]
c3 sin 3 x
waarbij

+

2
bm = 'Ir

+

f::l' F(x)cosmxd.t',
0

+
+

2
Cm='Ir

is.
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0

F(x)sinmxdx
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192. Bepaal de coëfficienten in de reeks (1) (§ 245) voor
F (x) = x 3 en F (x) = x sin x.
193. Eveneens voor F (.v) = sin k x (k geheel getal).
194. Welke vereenvoudiging ondergaat het resultaat van
§ 254, wanneer F (x) = F (- x) is?
195. Bewijs, dat voor alle positieve waarden van .1::
F(x)=-2

(oo cosÀ.7JdÀ foo

1['.0

(oosin À.1:: d Àfoo F (~) sin

2
= -..
1[',

F(~)cosÀ~d~=

0

0

0

À

~d~

is.

196. Bewijs de formule

F(x,y) :2 .r:.r:f+: .r~:F{~,~)
=

cos À

(~-

.1::) cos ~
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DERTIENDE HOOFDSTUK.
DIFFERENTIAAL VERGELIJKINGEN.

§ 255. Wanneer eene functie door de vergelijking
y = /(;r)
is gegeven, kan men daaruit afleiden

dd yx = f' ()
lP 1/
t'H (.x),
. enz.
x, d .x2 = .
en kan dan door combinatie dezer vergelijkingen meer of
minder eenvoudige betrekkingen tusschen

.T, y, ~!,

verkrijgen, waaraan door elk systeem van bij elkaar
hoorende waarden dier grootheden voldaan wordt.
Uit y = er volgt b. v.
dy
-1' ,
•
d.T-··'
uit y =.Tm
dy
Y
-=m•
dx
.T
en uit .1/ = er sin x
dlly
dy
·
dxs - 2 dx +2y=O

. .

enz.
be-

(1)

(2)

(3)

J

,J
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Dergelijke vergelijkingen, die minstens één differentiaalquotient bevatten en bovendien in den regel de beide veranderlijken worden differentiaalvergelijkingen genoemd. De
beschouwing ervan is van gewicht, omdat de mathematische inkleeding der condities van vele vraagstukken
tot zulk eene vergelijking voert. Is b. v. een punt,
dat zioh langs eel~e rechte lijn beweegt, onderworpen aan
eene kracht, waarvan de grootte eene gegeven functie is
van de plaats van het punt, dus van den afstand s tot
een vast punt der baan, dan is ook de versnelling eene
functie daarvan, zoodat men eene vergelijking van den
d9 8
vorm (ltS = F (8) kan opstellen.

§ 256. De oplo8sing eener differentiaalvergelijking bestaat
hierin, dat men de afhankelijk veranderlijke zoodanig in de
onathankelijk veranderlijke uitdrukt, dat aan de vergelijking
identiek voldaan wordt.
Heeft men de eenvoudige vergelijking
dy
- = F (x),.
d .'V

. (4)

waar het tweede lid ,IJ: niet bevat, dan geeft de integraalrekening onmiddellijk
,IJ =.f F (.'V) d x
01).
Evenals hier de constante C elke waarde kan hebben, zonder dat (4) ophoudt, waar te zijn, is ook in het algemeen
eene functie door eene differentiaalvergelijking niet geheel
bepaald. Gemakkelijk zal men vinden, dat aan (1) voldaan wordt door y = 0 ex, aan (2) door y = 0 xm, aan (3)
door y = ex (01 sin .:r O2 cos .'V), welke waarden ook aan
de constanten 0 worden toegekend. (In het vervolg zal
de letter 0, desnoods van indices of accenten voorzien,
altijd eene onbepaalde constante voorstellen).
Dat overigens deze onbepaaldheid in den aard der zaak
ligt, blijkt, wanneer men aandachtig nagaat, in hoeverre

+

+

.f

1) In. het vervolg zullen wij onder
F (31) d 3J niet alle. maar eene der
waarden van de onbepaalde integraal verstaan, zoodat in die uitdrukking nog
o.;eene onbepaalde constante voorkomt.

111
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eene functie door eene differentiaalvergelijking bepaald is.
Beschouwen wij vooreerst eene vergelijking, die alleen
het eerste differentiaalquotient bevat, of, zooals men zegt,
van de eerste or(ü is. Door oplossing van het differentiaal.
quotient kan men daaruit altijd eene betrekking van den vorm
d 1/
(['; = f(:c. y).

•

• (5)

afleiden.
Stel nu, dat voor eenige beginwaarde van :c, b. v. :Co,
y de waarde !Jo heeft, dan beantwoordt daaraan de waarde
f (.xo ' !J'J) van het differelltiaalquotient. Ondergaat dus .e
eene oneindig kleine aangroeiing d. dan is ook de aan·
groeiing E=f(:Co,Jjo).d van y bepaald en uit (5) volgt
als nienwe waarde van d!J

d.1:

f

(.va +~,!Jo

+ E).

Met behulp hiervan kan dan worden berekend, wat y
wordt, indien men aan .1: eene tweede oneindig kleine aangroeiing geeft; de differentiaalvergelijking geeft weer de
db"
ld
t d
waar de, di e d!J
d,.x aar IJ aanneemt en a us voor re enee·
rende kan men de veranderingen van .'1: en y stap voor
stap volgen en voor elke waarde van .'1: die vau y vinden.
De uitkomst zal nu echter van de beginwaarde afhan·
gen, die men aan y heeft toegekend, en daar deze door
(5) niet bepaald wordt, zal zij, of eene daarmede samen·
hangende grootheid in de oplop-sing als eene onbepaalde
constant.e moeten optreden 1). Overigens kan de oplossing
slechts ééne dergelijke grootheid C bevatten, en moet dus
van den vorm
l!' (:c, y , C) = 0
1) Op het eerste gezicht zou men kunncn meenen, dat zoowel x., als !Io
als onbepaalde constanten moeten beschouwd worden. Men houde echter in
het oog, dat men alle oplossingen der vergelijking verkrijgt, wanneer men,
eene bepaalde waarde voor z kiezende, aan .1/ alle mogelijke waarden toekent.
Ging men van r.ene andere beginwaarde van z uit, dan zouden de oplossingen.
die men verkrijgt, door dan allerhande beginwaarden aan y te geven, dezelfd:
zijn, die reeds bij de vorige beginwaarue van x werden verkregen, want biJ
eene zelfde oplossing kan elke waarde van :& als de beginwaarde beschouwd
worden.
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zijn. Want, zooals wij zagen, is door één stel waarden
,r = .xo ' y = Yo de oplossing der vergelijking geheel bepaald, en terwijl men ééne constante zoo kan kiezen, dat,
voor .r = ;1:0 , y =!Jo wordt,. zou bij een grooter aantal
dergelijke constanten, zelfs wanneer aan die voorwaarde
werd voldaan, nog eel1e zekere 0nbepaaldheid overblijven.
Wanneer uit eene differentiaalvergelijking eene betrekking
tusschen de veranderlijken is afgeleid, die eene onbepaalde
constante bevat, noemt men die de algemeene oplossin.'I der
vergelijking; elke betrekking, die daaruit verkregen wordt
door aan C eene bepaalde waarde toe te kennen, heet eene
bijzondere oplossing. Men bezigt ook wel de benamingen
algemeene en bij:ondere integraal (of integraalvergelv'king) ,
daal' men bij de oplossing van het differentiaalquotient tot
de veranderlijke zelf moet opklimmen, en dus van eene
integratie kan spreken.
Bij differentiaalvergelijkingen van hoogere orde, d. w. z.
die, welke hoogere differentiaalquotienten dan het eerste
bevatten, gelden dergelijke beschouwingen. Wanneer het
hoogste differentiaalquotient in de vergelijking van de nde
orde is, zal men voor eenige waarde van ,'I' de waarden
van de functie y en van de n - '1 eerste differentiaalquotienten willekeurig kunnen kiezen, maar, als dat gedaan
is, ook de veranderingen van ,I' en y geheel kunnen volgen. De algemeene oplossing eener differentiaalvergelijking
van de ndc orde moet dns 11 onbepaalde constanten bevatten.
Dat er niet meer in kunnen voorkomen bl\ikt dool' eene
dergelijke redeneering als boven bij eene vergelijking van
de eerste orde werd gebezigd.
Ret eenvoudigste voorbeeld eener vergelijking van de
de
n orde is
d" y

d .x" = F (,'1'),
waar in het tweede lid slechts x voorkomt. Men vindt
daaruit y door n maal achtereen naar :c te integreeren.
Dit geeft achtereenvolgens
dn-1y
dxtt - 1 = ,rF (.'1') d x+ Cl'
25

- 394 -

386

DIFFERENTIAALVERGBLIJKING MET GEGEVEN INTEGRAAL.

d"- 2 1/
-.---'.;
d •v-n - R

=

,f d.r ,
fF.
(X) d.r

+ C}:r + Cn •
~

enz.,
zood at ten slotte in y 'TI constanten voorkomen.
Het boven omtrent de onbepaalde constanten gezegde
wordt nog bevestigd. wanneer men zich ten doel stelt.
eene differentiaalvergelijking op te sporen, die eene gegeven vergelijking met eene constante C tot algemeene oplossing heeft. Wanneer
F (.r, y, C) = U
is heeft men
oF
oF dy
-~Lr a y dx=O
en door uit deze vergelijkingen C te elimineeren verkrijgt

+

men eene betrekking tusschen

.T,

!I en :

~,

die geldig is.

onafhankelijk van de aan C toegekende waarde, dus de
gezochte differentiaalvergelijking.
Gaat men uit van eene vergelijking met nonbepaalde
constanten, dan kan men door herhaalde differentiatie
daaruit n andere vergelijkingen afleiden en door uit deze
en de oorspronkelijke de constanten te elimineeren eene
differentiaalvergelijking van de nde orde vormen, die de
gegeven vergelijking- tot algemeene oplossing heeft.
§ 257. Wij zullen thans eenige gevallen bespreken.
waarin de differentiaalvergelijking gemakkelijk kan worden
opgelost.
Zood ra men eene betrekking van den vorm

X+ydJf=O
dm
of

Xdm+Ydy=ü
heeft, waarin de functie X alleen van re, Y daarentegeu
alleen van y afhangt, kan men, de beide termen als de
differentialen van .fX d m en .fY dy beschouwende, on'
middellijk het besluit trekken, dat .'1: en y zoo met elkalir
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verbonden moeten zijn, dat bij hunne gelijktijdige veranfY dy niet varieert. De algedering de som f X d ;c
meene oplossing is dUB
fXd.x+ Y dy=C.
Zoo volgt uit
.x d.x
y dy =0
,vll yB = O.
Sommige vergelijkingen, die niet onmiddellijk den bovengenoemden vorm hebben, kunnen daartoe gereduceerd worden. Om b. v. de vergelijking
yd.x-.xdy=O
op te lossen, deele men eerst door .x y. Men verkrijgt dan

+

+
+

d,r

dy

-,r- - =
y 0,

waaruit volgt
l:IJ - l.y = l C, dus

.x

ij = O. ')

Ten einde de laatste vergelijking zoo eenvoudig mogelijk
te maken, is hier eerst voor de onbepaalde constante 1C
geschreven, wat natuurlijk geoorloofd is, daar men elk
standvastig getal als den logarithmus van een ander dergelijk getal kan beschouwen.
§ 258. Verschillende vraagstukken voeren tot differentia.alvergelijkingen, die op deze eenvoudige wijze geïntegreerd
kunnen worden.
Men wenscbt b. v. te weten, welke lijn de eigenschap
bezit, dat, wanneer in eenig punt P daarvan eene lijn,
evenwijdig aan de y-as en eene normaal worden getrokken,.
het stuk, begrepen tusschen de snijpunten daarvan met de·
:v·as, (de subnormaal) eene stand vastige lengte p heeft,
onverschillig, waar P wordt gekozen.
Stellen x en .IJ de coördinaten van een punt der lijn voor,
. 1) De lezer lei de, ook in latere voorbeelden, volgens de methode der vorIge § uit de aigemeene oploasing weer de diJferentiaalvergelijking af.
.
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dan wordt deze voorwaarde uitgedrukt door de vergelijking
dy

y dJ; = p. of y d Y = p d x ,
waaruit volgt
y2 = 2 P

:v+ C.

De lijnen, die aan de voorwaarde voldoen, zijn dus parabolen. (Hoe staan die ten opzichte van elkander?)
Verbeelden wij ons als tweede voorbeeld een overal even
dikken, volkomen buigzamen draad, die in twee punten
is opgehangen en onder de werking der zwaartekracht eene
evenwichtsfiguur in een verticaal vlak aanneemt. Stellen
wij ons de vraag, die figuur te bepalen.
Daartoe merke men op, dat in elk punt van den draad
eene spanning in de richting daarvan ontstaan zal, die in
eene horizontale en eene verticale component ontbonden kan
worden. Gemakkelijk toont men aan, dat de horizontale
component overal even groot moet zijn, en daaruit volgt,
dat de verticale component wegens de kromming van den
draad van punt tot punt verandert. De gedaante, die de
draad aanneemt, kan nu bepaald worden door gebruik te
maken van de omstandigheid. dat elk oneindig klein deel
door het verschil der verticale spanningen aan de beide
uiteinden moet gedragen worden.
Kiezen wij in het vlak van den draad de x-as horizontaal,
de y-as verticaal naar boven en noemen wij !1 den hoek, dien
de richting van den draad in eenig punt met de iV-as vormt.
Zij verder A de standvastige horizontale spanning, dan is de
verticale spanning A tg!1 en het verschil der waarden, die
zij heeft in de uiteinden Van een element d 8 = sec !1 d,r;.
d

is A d ,1' (tg!1) d x. Is nu p het gewicht der lengte-eenheid,
dan is het gewicht van het bedoelde element p d s en de
evenwichtsvoorwaarde wordt
d tg!1
psec9-=A dx
(de lezer overtuige zich van de juistheid der teekens), of
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d;j

P

A d 3J ,

cos ;j =
waaruit volgt (§ 181)
I tgH?l"

+ t;j) =

P (,1:
A

tg5-=!

+ 0),
<~ (.r + C)

[ e'-'

tg

n ?l" + ~;j) = e

-e

- Al'.- (x

p

-

A

(x

+ C)

+ C)] •

of
(l Y _ J
d ,t - .•

P.

[

e

A (.r

+ C)

-e

-

P

A (x

+ (;)]

.

Eene nieuwe integratie geeft dan voor de vergelijking van
den draad
_ A [ e A~~.r + C)
y-,')-

-p

+ e - f (x + C)] + 0'.

De grootheden A, 0 en 0' kunnen hierin bepaald worden,
wanneer de coördinaten der ophangpunten en de lengte van
den draad gegeven zijn. Wij laten het aan den lezer over
dit te onderzoeken en tevens door verschuiving der coördinaatassen de vergelijking te herleiden tot den vorm, die
in Vraagst. 30 (p. 64) voor de kettinglijn werd opgegeven.
§ 259. Een derde voorbeeld ontleenen wij aan de natuurkunde. Een geëlectriseerd lichaam verliest zijne lading lang~amerhand tengevolge van onvolkomen isoleering ; daarbij
IS het electriciteitsverlies evenredig met de aanwezige lading
en kan dus, als deze = E is, gedurende den tijd d t door
a E d t worden voorgesteld. (a constant). De differentiaalvergelijking
dE
-=-aE
dt

bepaalt nu E als functie van den tijd. Schrijft men voor
die vergelijking
dE
-:ffi=-adt,

dan vindt men voor de oplossing
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lE= l C-

dus E = C e - a t.
De const.ante C heeft eene eenvoudige beteekenis; zij stelt
nl. de grootte der lading voor t = 0 voor.
De lezer behandele op dezelfde wijze de vraagstukken
van § § 4 en 8 en Vraagl!t. 2 (p. 25) en vergelijke het
bovenstaande met bet in § 9 gezegde.
§ 260. De integratie werd bij de vergelijkingen der
vorige § § mogelijk gemaakt door de omstandigheid, dat
de vergelijking in zoodanigen vorm geschreven kon worden.
dat de differentiaal van elke veranderlijke met eene grootheid,
alleen van deze laatste afhankelijk, vermenigvuldigd voorkwam. Soms, wanneer deze scheiding der veranderlijken niet
onmiddellijk mogelijk is, kan zij bereikt worden, wanneer
men eerst eene nieuwe veranderlijke invoert.
Dit is het geval bij alle vergelijkingen, die in den vorm
at,

d

!f. = F

d.r

(!{_)
.v

knnnen worden geschreven. Substitneert men hierin

y=ux,
waarbij ook u eene functie van .r: is, dan verkrijgt men
du
u+.x d;r=F(u),
waarvan de algemeene integraal is
du
. ( F (u) _ u = lx

+ C.

Nadat de integratie in het eerste lid is uitgevoerd heef:
men slechts u = Jf_x te stellen om de verlangde betrekkinz
tU88chen :r en y te vinden.
§ 261. Overigens is het geval, dat de veranderlijkei
gescheiden kunnen worden, niet het eenige, waarin d:
integratie onmiddellijk kan worden uitgevoerd.
Elke vergelijking van de eerste orde kan geschrev\l!
worden in den vorm
X d ~ Y d JJ = 0, •
• (6
0

+
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vaarbij echter in het algemeen elk der coëfficienten zoo wel
:r als y zal bevatten. Zoodra nu eene functie cp van .'V en y
kan worden aangegeven, waarvan X d .r, Y dy de volledige differentiaal is (§ 128) zal de oplossing der vergelijking zijn

+

cp= C.
Zoo volgt b. v. ult
(2 oT y) d:r
(.t'
'2 y) dy = 0
2
:c
,r y
y2 = O.
De integratie is eveneens mogelijk bij eene vergelijking
vlIn den vorm
d cp = F (.1') d .r:
(~ eene functie van .e en y), en in het algemeen bij eene
vergelijking van de gedaante

+

+ +

+ +

dcp+d~+dx+

... =0,

wanneer ook ~ en X functiën van .r en y zijn. Uit de
eerste vergelijking volgt
cp = .fF (,r,) d .r C,
uit de laatste

+

cp + ~ + X + ... = C.

~ 262. Het moet als een bijzonder geval beschouwd
worden, wanneer de vergelijking (6) on;middellijk op de
aangegeven wijze kan geïntegreerd worden. Somtijds echter.
wanneer dat eerst niet mogelijk is, kan men door voorafgaande vermenigvuldiging met eene geschikt gekozen grootheid de vergelijking- integreerbaar maken. Die grootheid
heet dan de integreerende factor.
Is b. v. gegeven de vergelijking

dy

d .r

+ Xl Y =

X,.

(7)

en zijn daarin Xl en Xl! functiën van .r alleen, Jan kan
een integreerende factor cp worden aangegeven, die eveneens alleen van oT afhangt. Immers, na vermenigvuldiging
met zoodanigen factor wordt de vergelijking

Xl y

,:;) d.e

+ ~ dy == ).2 Q ti.r

I
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en het eerste lid zal hier eene totale differentiaal zijn,
wanneer Xl Y cp en cp als de partieele Qifferentiaalquotienten
naar x en 'I een er zelfde functie beschouwd kunnen worden.
Daartoe is 'noodig, dat

a(X 1 y.;;J)
--~

-._~----'

=

() .'1

()~
.--~,

() X

of
Xl ~ =

dO

a--;

(9)

is, waaraan voldaan wordt door
14J=.fX1 d.J'
cp=eJ'X,dr
(Daar het voldoende is, l~én integreerenden factor te he)ben, kunnen wij met eene bijzondere oplossing van (9)
volstaan) . Werkelijk gaat (8), als men voor 4J deze waaràe
neemt, oV'er in
d (}j (' .fx, dr) =

.rx, d.,.

Xi cl .1:1. e •

en dezc vergelijking kan onmiddellijk geïntegreerd worden.
§ 263. 'rot eene vergelijking van den vorm (7) geraakt
men, wanneer men de strooming eener vloeistof beschouwt
door eene cilindrisehe buis, waarvan de lengte I zeer groot
is ten opzichte van den straal R der cirkelvormige doorsnede en tusschen welker uiteinden een drukverschil P
bestaat. De beweging heeft dan overal in de richting der
as plaats en de snelheid v hangt van den af..,tand r tot die
lijn af; het grootst is zjj aan de as, en wanneer de vloeistof den buiswand bevochtigt, is aan den wand de snelheid
O. In de hydrodynamica wordt nu geleerd, dat de functie
t) aan de vergelijking
d 2 t,
1 rit'
P
dril +~. d r = -

rr;.

voldoen moet, waarin {J. de zoogenaamde wrijvingscoëfficient js.
Daar deze vergelijking l' zelf niet bevat kan zij door de
d l'
substitutie
= v' onmiddellijk tot
( r

-z-
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dl"
t
P
-+
1
"
=
dr
lf/.
1'·

worden gereduceerd, welke vergelijking van den vorm (7) is.
De integreerende factor is r en de integraal van
.
dl"
P
l' _..

dr

+

1"

= - lf/.
-- l'

is

,
t'

P

P

dv

C

1'=-2TP- rll + C , dr=-2lf/.1'--r-;,
I

waaruit door eene twe('de in tegratie volgt
p

l'

= -

'/- r 2
'1'

f.I.

+ C I + C'.
l'

Daar aan de as (voor r = 0) de snelheid niet 00 kan worden, moet C = 0 zijn; C' wordt verder bepaald door de
conditie, dat voor 1,=R (aan den wand) t' moet verdwijnen en ten slotte vindt men

P

v=-(R2-r)
4 lp(verg. verder Vraagst. 157, p. 280).
§ 264. Wanneer de oplossing eener differentiaalvergelijking, zooals dat in de voorgaande § § geschiedde, tot eene
gewone integratie (of, zooals men wel zegt, tot eene quadratuur 1) is teruggebracht, kan het gebeuren, dat deze
laatste bewerking niet kan worden uitgevoerd (§ 235). Reeds
hieruit blijkt, dat eene door eene differentiaalvergelijking
bepaalde functie niet altijd met behulp van de eenvoudige
functiën van Hoofdst. I kan worden voorgesteld. De
moeilijkheden, aan de oplossing der differentiaalvergelijkingen verbonden, worden echter nog vergroot door de
omstandigheid, dat men meestal zelfs niet tot eene quadratuur kan geraken. Dit neemt niet weg, dat de afhan1) Deze benaming berust hierop, dat de inhoudsbepaling of quadratuur van
"lakke figuur (het zoeken van een daaraan gelijk vierkant) tot eene
Integratie voert en dat omgekeerd elke integraal als een inhoud kan worden
opgevat.

~ene
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kelijk veranderlijke in eene differentiaalvergelijking eene
(behoudens de onbepaalde constanten) geheel bepaalde functie is; kuunen wij eene vergelijking niet oplossen, dan
ligt dit alleen hieraan, dat wij die functie met de ons ten
dienste staande teekens niet kunnen voorstellen. Zood ra
de vraagstukken, waarbij zulk eene differentiaalvergelijking
voorkomt, het de moeite waard ll1akpn, kan lllen voor de
functie, die aan de vergelijking voldoet, een nieuw teeken
invoeren, uit de vergelijking de eigenschappen der functie
afleiden, en (b. Y. door reekl:lOntwikkeling) voor elke waarde
der onafhankelijk veranderlijke die der functie bepalen en
men zal dan deze functie als even goed bekend kunnen
beschouwen, als de in Hootilst I ingevoerde.
§ 265. Br is nu echter (·éne belangrijke klasse van
differentiaalvergelijkingen, die altijd opgelost kunnen wor·
den. nl. de lineaire vergelijkingen met constante coëffieienten.
Eene differentiaalvergelijking wordt lineair genoemd.
wanneer zij dit is met betrekkiug tot de afhankelijk veranderlijke en de differeutiaalquotienten daarvan. wanneer
zij dus den vorm
d" y
dl< -- l Y
r
dH
Xl
.1
..
-1
X"
-1
d----(.~
x Xlly X" + 1 = (I
d~
heeft, waarbij de grootheden Xl' Xi'" X" + 1 van .r alleen afhangen. Zijn die groothMen willekeurige functiën
van .r, dan kan de vergelijking slechts worden geintegreerd, wanneer zij van de eerste orde is (§ 262), maar
zij kan altijd, van welke orde zij ook zij, worden opgelost, wanneer de eoëfficienten Xl' Xj}' •.. X" standvastig
zijn. De term X" + 1 kan daarbij nog op de eene of de
andere wijze :r, bevatten; wij zullen intussch~n vooreerst
aannemen, dat een dergelijke term zonder Y en zonder
eenig differentiaalquotient niet voorkomt.
Is dan de vergelijking van de eerste orde
dy
--+ay=O,
d,r
dan kunnen onmiddellijk de veranderlijken worden geachei-

+

)
1
.4

I

,,
~

+....... +
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den (verg. § 259). Wij gaan dus thans tot vergelijkingen
van de tweede orde over en beschouwen vooreerst de vergelijking
. (10)

§ 266. Het is niet moeilijk, een paar bijzondere oplossingen daarvan aan te geven. Onderstellen wij vooreerst,
dat a positief = p' is, dan ziet men gemakkelijk in,
dat aan
d2 Y_ p2y
_
2d .r

• (1'1)

.

voldaan wordt, als men
y = eP x of y = e -/l:r
stelt. Uit deze bijzondere oplossingen kan nu eene meer
algemeene worden !:amengesteld, wanneer men van een
paar eigenschappen gebruik maakt, die, zooals de lezer gemakkelijk zal inzien. aan alle lineaire vergelijkingen, die
geen term zonder y of een differentiaalquotient bevatten,
gemeen zijn, en die hierin bestaan, dat uit elke functie,
die aan de vergelijking voldoet, door vermenigvuldiging
met eene willekeurige constante eene andere word.t verkregen, die er eveneens aan voldoet, en dat ook de som van
verschillende dergelijke functiën eene oplossing der vergelijking is. Hieruit volgt, dat aan (11) ook voldaan wordt,
als men
en ook als men
'!J = C ePz

+ 0' e-

Pz

stelt. Daar de laatste vergelijking twee onbepaalde constanten bevat, moet zij de algemeene oplosaing der differentiaalvergelijking voorstellen (verg. § 256).
Op overeenkomstige wijze kan men te werk gaan,
wa.nneer de coëfficient a in (10) negatief = - p2 is. Alleen verkrijgen de bijzondere oplossingen een anderen vorm;
zij worden thans door goniometrische functiën voorgesteld.

Ir
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Aan

aty_
s
d;/j--P Y

. (12)

wordt nl. voldaan door
Y = sin p x en y = cos p x
en de algemeene oplossing is dus thans
y = C sin p x
C' eos p.r:.
Eene vergelijking a]s ('12) doet zich dikwijls voor. Wanneer een stoffelijk punt P zich langs eene rechte lijn beweegt onder den invloed van eene kracht, die voortdurend
naar een vast punt 0 dier lijn is gericht en evenredig is
met den afstand 0 P = .r, zal, wanneer men door het teeken van .r de richting aangeeft, de kracht door - k ,1;
kunllen worden voorgesteld (I.: positieve constante). Aan
den anderen kant is de kracht het product van de massa

+

d2 x
m en de versnelling d t 2 (tot onafhankelijk veranderlijke

wordt de tijd t gekozen), zoodat steeds
d 2 .r:
m(jf2=-k;c.

moet zijn.

Daaruit volgt
.r:

I

I

!

1

i
,

. (13)

= C sin

l/!m t + C' cos l/~~m t,

. (14)

in welke uitkomst C en C' bepaald kunnen worden, zoodra voor eenig oogenblik de plaats en de snelheid van het
punt zijn gegeven.
Men ziet gemakkelijk in. dat de beide termen in (14)
tot eene enkele goniometrische functie kunnen worden vereenigd en dat de beweging eene enkelvoudige harmonische
met de periode 2

7r

t/î

is.

Wanneer een lichaam onder den invloed van de krachten,
die er op werken, in een bepaalden stand in evenwicht
is, voert de beschouwing van kleine schommelingen om
dien evenwichtsf;ltand in den regel tot eene vergelijking
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van den vorm (13); de schommelingen worden dan steeds
door eenvoudige goniometrische functiën voorgesteld.
§ 267. Het bleek ons, hoe de oplossing der vergelijking
(10), al naar het teeken van ( t , door exponentieele of goniometrische functiën wordt voorgesteld. en hoe dus het
geheele karnkter der oplossing van dat teeken afhangt.
Iets dergelijks doet zich bij vele andere vergelijkingen
voor; van de waarde en het teek en van sommige constanten hangt het af, of men functiën van de eene of de andere soort in de oplossing verkrijgt. Men kan nu echter
het wiskundig onderzoek veel vereenvoudigen, en de verschillende gevallen wt op zekere hoogte op dezelfde wijze
behandelen, wanneer men onbestaanbare grootheden in de
formules invoert.
Zoolang (t positief is wordt aan ClO) voldaan dool'
y = eV;;,.r.
(15)
Wordt echter a negatief dan verkrijgt deze uitdrukking
een onbestaanbaren exponent en dit beteekent , dat aan de
vergelijking niet meer door eene exponentieele functie voldaan kan worden, en dat wij dus eene andere oplossing
moeten zoeken. Men kan nu echter aan eene macht met
een onhestaanbaren exponent zoodanige beteekeuis toekennen, dat (15), ook als a negatief is, nog tot eene oplossing der vergelijking voert.
§ 268. Reeds in de lagere algebra worden sommige bewerkingen met on bestaanbare grootheden verricht. Inderdaad! ofschoon V - '1 in de rij der getallen niet voorkomt! is er niets, dat ons belet, die grootheid als eene
afzonderlijke eenheid te beschouwen en allerlei berekeningen
uit te voeren met vormen, die deze eenheid bevatten.
daarbij steeds (V - 1)2 = - 1 stellende.
Kortheidshalve zullen wij, zoo als dat gewoonlijk geschiedt, ti - 1 door de letter i aanduiden. Verder zullen
~ eene grootheid als a i, waarin a een bestaanbaar getal
18, imaginair, eene grootheid als p
gi (p en q bestaanbaar) complex noemen.
Over de optelling en aftrekking van complex.e getallen

+
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(waarbij in den regel ook de uitkomst complex zal worden)
behoevlm wij wel niet uit te weiden. Evenmin over de
vermenigvuldiging, waardoor men b. v ~ verkrijgt
(a
b Z) (I'
d i) = (a (' - b d)
(a d
b c) i.

+

+

+

+

Door herhaalde vermenigvuldiging of door toepassing der
binomiaaHormule kan men verder elke geheele positieve
macht van ecne complexe grootheid ontwikkelen.
a+bi
Definieert men het quotient '-+-l'
als die complexe
eet

+

+

+

grootheid, :x y i, die met c d i vermenigvuldigd a bi
oplevert, dan zal het den lezer gemakkelijk vallen. twee
vergelijkingen op te stellen, waardoor :x en y bepaald kunnen worden. Men kan overigens het quotient ook in den
vorm .r y i verkrijgen, wanneer men van de gegeven
hreuk teller en noemer met c - d l' vermenigvuldigt.
Eindelijk kan ook eenige wortel uit eene complexe grootheid a b i in een dergelijken vorm worden verkregen,
want indien men

+

+

,.

V(a+bi)=.r,+yi, of (:x+y'i)n=a+bi
stelt en in de laatste vergelijking het eerste lid ontwikkelt.
kan men, door aan weerszijden het reëele en het imaginaire
gedeelte gelijk te stellen, twee vergelijkingen verkrijgen,
waaruit de onbekenden .r, en ;tI bepaald kunnen worden.
§ 269. Het blijkt uit bet gezegde, hoe men alle alge.
braïsche bewerkingen met onbestaanbare grootheden kan
uitvoeren. Daaruit volgt, dat zood ra eenige functie F (x)
zoo gedefinieerd is, dat men, om hare waarde uit die van .r
te verkrijgen, slechts algebraïsche bewerkingen behoeft te
verrichten. die bewerkingen ook toegepast kunnen worden,
als :x eene onbestaanbare waarde heeft. Men kan aldus de
definitie der functie uitbreiden tot imaginaire en complexe
waarden der onafhankelijk veranderlijke.
Wanneer wij op deze wijze de bepaling, die in § 9 vau
eene exponentieele functie gegeven werd, toepassen voor
het geval, dat p=i (en a=1) is, zullen wij y=e i1
definieeren als de functie, die voor .IJ = 0 de waarde 1
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heeft en voor eene oneindig kleine aangroeiing ~ van x eene
aangroeiing ondergaat, gelijk aan het produkt van i met
de waarde, die de functie reeds heeft verkregen.
Stelt men zich dan voor, dat de functie uit de waarde 1 ,
die zij voor .'IJ = 0 heeft, door achtereenvolgende oneindig
kleine aangroeiingen wordt opgebouwd, dan blijkt het, dat
zij voor elke waarde van .x eene geheel bepaalde complexe
waarde moet hebben. Oomplex, omdat, door eene eerste
aangroeiing ~ van .r: de functie wordt 1 i ~, door eene
i ó) (1
i~'), enz.
tweede aangroeiing ~': (1
Wij kunnen dus
ei.r=P+Qi
stellen, waarin P en Q bestaanbare functiën van x zijn. Om
die te bepalen merken wij op, dat
d(e iz )= iei.rd J~
moet zijn, of
d P d Q. i = i (P Q i) d x = ( - Q P i) d x ,
waaruit volgt
dP
d9_ p
d.r=-Q,
d.r .

+

+

+

+

+

+

Substitueert men de waarde van Q uit de eerste vergelijking in de tweede, dan verkrijgt men
dil P
d~=-P,
.r

zoodat

+ 0' cos .r
0 cos x + 0' sin .r

P = 0 sin .r
en dus

Q= -

moet zijn. De constanten kunnen hierin bepaald worden
door de opmerking, dat voor x = 0, e iz = 1. dus P = 1
en Q= 0 is. Daaruit volgt C = 0, 0' = 1, zoodat wij
eiz= cos x i sin x
moeten stellen. Hierin kan x elk positief of negatief getal
voorstellen, zood at door de gebezigde definitie elke macht
met een imaginairen exponent eene geheel bepaalde beteekenis heeft.

+
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Tengevolge van de definitie, die wij kozen. heeft e a.'
d
ook wanneer a imaginair is de door
(e a z) = a e a z uit-

dx

gedrukte eigenschap. Andere eigenschappen der exponenti.
eele functiën gaan eveneens bij een imaginairen exponent
door. Zoo vindt men b. v. door uitwerking der vermenigvuldiging
(cos x
i sin ,c) (cos .1"
i sin .1/) = cos (.r x') i sin (,r .1/).
dus
eix. e iz' = e i(x +.r').
Gemakkelijk kan men hieruit afleiden
cix: e i.i = e i (,r _oX'),
(cos x
i sir. .r)'" = cos rn .1.
i sin m.1;
('l'heorema van J.11oivTI')
of
(e i x)m = ei m ;r.
De laatste vergelijking blijkt voor elke waarde van den
exponent m te bestaan 1).
De exponent van e kan ook nog complex zijn. Wij definieeren de grootheid e P + 'I i als het produkt van e l' en e'i'
en stellen dus
e P + 'I i = efi eos q
i eP sin q.
ljit die definitie kan men gemakkelijk afleiden, dat de
regels, uitgedrukt door de vergelijkingen

+

+

+ +

+

+

+

+

+

1) In elke complexe uitdrukking a
b i kan men (§ 14) a = r cns q> eH
ft
b i = r ((lOS (/I
i sin (/I) wordt. Daarnit volgt
dan, voor clh waarde van m, (a
b i) In = r m (cos m (/I
i sin m q», waardoor
o. a. het vrnagstuk, om uit eene complexe uitdrukking eenigen wortel te trel
ken (§ 2GK) i, opgelost. Let men dllarbij 0l' d" verschillende waarden, di,·
voor q> kunnen genomen worden, dan leert men de verschillende waarden kcn·
nen, die de beschouwde wortel heeft.
W\i merken nog 0l', dat uit de beteekenis van e ix en e-;x volgl
eosz = ;. (e ix
& - i:t) en sin.r = l i (e -;.r e ix). Door vast te stellen.
dat deze vergelijkingen ook zullen doorgaan. indien x onbestaanbaar is, ver'
krijgt men eenl! definitie voor de goniometrische functiën van oomplexe bogen
Daar voorts <le lOb'llrithmischc en cydoml,trische fum,tiën door omkeering vall
,Ie exponentieele en goniometrische verkregen worden, kan men ook aan ,!ie
funotiën gemakkelijk eene beteekenis toekennen, als de veranderlijken onbestaanbaar worden.
b = r sin q> stellen. ~ooilat

+

+

+

+

o

+
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ea.eó=e,,+b, (e")m=e am ,

ad:r: (e a .r) =

cP-

d ,v2 (e a :r) =

a è a :r ,

a2 e (( .r, enz.

doorgaan, wanneer voor a een willekeurig complex getal
wordt gekozen. Uit de voorlaatste vergelijking volgt nog,
dat ook de formule

re

az

~ ea x + 0
men a = x + (3 i (,x en (3

d ,1: =

algemeen geldig is. Stelt
bestaanbaar), dan wordt dit
. .
e '" Z ( cos (3 .~ + i sin ,G :r:)..,
( eax(cos,G.~+lsllli3.'I')d.x=·
+(J=
.
,x +(3't
_
e(U (cos (3 .'1'
~in} ;/:) (,x - J3 i)
0,xi
(32
-

+

+
+
_e",:r (,x cos{3 ;1:+ (3 sin (3 :r:)+i e '" :r(_ (3 cos (3 .r+,x sin;3 .'/') 0
+ ;3s
+,

-

-

all

hetgeen werkelijk in overeenstemming is met het in § 237
omtrent de integralen
.fe I%:r cos (3 .'1' cl .'1'
en
I%.r sin (3 :r: cl
gevondene.
§ 270. Keeren wij tot de vergelijking (10) terug. Wanneer a = - pS is, zal, indien aan de macht de boven
besproken beteekenis wordt toegekend, de functie

.re

x

y=el/;;·:r=e ipx
aan de vergelijking voldoen. De complexe uitdrukking
y = cos p x
i sin p :r:
stelt dus eene oplossing van (12) voor. Daar dit echter
slechts mogelijk is, wanneer het bestaanbare en het imaginaire g~deelte elk op zich zelf voldoen, moeten
y = cos p ;/: en y = sin p .'11
bijzondere oplossingen zijn, waaruit dan weer de algemeene
oploslling kan worden samengesteld.
Dit is geen nieuw resultaat. want wij hebben bij de
afleiding der beteekenis van e ix reeds de oplossing der

+

26
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vergelijking (12), vroeger langs anderen weg verkregen,
moeten bezigen.
Ziehier nu echter een voorbeeld van eene nog niet door
ons opgeloste vergelijking. die wij thans met behulp der
complexe grootheden vrij gemakkelijk kunnen behandelen.
Laat op bet punt. waarvan aan het einde van § 26(;
sprake was, behalYe de daar aangenomen kracht, nog een
weerstand werken, evenredig met de snelheid en die dm
d .r

door - I <Tt kan worden voorge:;teld, waarbij l eene constante is en het negatieve teek en is ingevoerd, omdat de
weerstand tegengesteld aan de beweging is gericht. Dt,
bewegingsvergelijking wordt dan
d 2 .1'
m

~rë

d ./'

+ I ;ri + !.:,'c= O.

Beproeven wij thans, of hieraan voldaan kan worden dOOl
eene functie van den vorm
.r = e 7' t,
waarbij p eene bestaanbare of onbestaanbare constante is.
De substitutie leert, dat dan
m p2
I P k= 0,

+ +

l
m

k
m

dus, als men - = l', - = k' stelt,
p = - H' ± t 11 l'i - 4 k'
moet zijn. Is nu de weerstand niet te groot, dan zuller
de beide waarden van p complex. worden, nl.
p

=-

}l' ±

1 i 11 4 k' -' ti.

Aan de vergelijking wordt derhal ve voldaan door
:IJ

= e [-} Z' +} i

11 ,ni' -{IJ t, •

•

•

(1(1]

dus door
x=e-}ttcosU 11 4k'-1'IItJ+ie-i tt sing 11 4k'-l,St].(171
Men houde hierbij vooral in het oog, dat de geHigheid
van (16) hierop berust, dat, ook voor complexe waarden
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d

vallp'~lt(ept)=pept IS,

en dit is waar, juist omdat men

overeengekomen is, onder (Hl) de uitdrukking ('17) te verstaan.
Yan deze laatste uitdrukking moeten ook het reëele en
het imaginaire gedeelte elk op zich zelf aan de vergelijking
voldoen. Men yerkrijgt aldus twee bestaanbare bijzondere
oplossingen (die men ook uit de tweede complexe oplossing
zou kuunen afleiden) en door samenstelling de algemeene
oplossing
ie

= I' -

'I r t

I (''
I

[1 •V I 4
cos,

l' IC

I' 2 t] -,
IC' SIn
. [1':1.' '"V I

,

'je

!.'

,: -

liD
!
~ t ] I'

waarin de constanten C en C' weer uit den beginstand en
de beginsnelheid van het punt bepaald kunnen worden.
Wij behoeven wel nauwelijks op te merken, hoe blijkens
de verkregen uitkomst het punt eene trillende beweging
met steeds afnemende amplitudo zal uitvoeren (verg. § 16).
Volgens de hier gevolgde methode kan ook de algemeene
vergelijking
dny
dn-1y
dy_
al d x'/'- 1a " - I da Il '-IJ - 0, . (18)
,~r:u.
,.r:
d---+
wanneer alle coëfficienten constant zijn, worden behandeld.
Daaraan zal nl. voldaan worden door
y = eP "',
indien p voldoet aan de vergelijking

+ ..... +

+

pt'+alpn-l+ •... +an-lp+a,,=O. ('19)
Heeft men deze vergelijking opgelost, dan beantwoordt aan
eIken bestaanbaren wortel Pl eene bijzondere oplossing
y=e P '''',
aan elk paar complexe wortels a:
f3 i en a: - {3 i een paar
bijzondere oplossingen
y = e a ", cos {3 x en y = e a ", sin (3 x.
Men verkrijgt aldus, indien ten minste de wortels van (19)
alle van elkander verschillen, n bijzondere oplossingen.
Door deze met onbepaalde constanten vermenigvuldigd bij

+
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elkander op te tellen, verkrijgt men eene oplossing van (18),
die, daar zij het vereischte aantal constanten bevat, de
algemeene moet zijn.
§ 271. De vergelijking (18) kan nog yoJgens eene andere
methode worden opgelost, die tevens kan worden gebezigd,
wanneer (Hl) gelijke wortels heeft en wanneer in het tweede
lid der differentiaal vergehjking een term zonder !I en zonder een dHferentiaalquotient voorkomt, die dus eenige funûtie
van a: is.
Om die methode te leeren kennen zullen wij eene schrijfwijze bezigen, zoo als reeds in § 14fl werd gebruikt. Wanneer nl. van het differentiaalq uotient eêner functie y die
functie zelf, met eenige grootheid PI vermenigvuldigd,
moet worden afgetrokken, zullen wij de uitkomst voorstellen door

(dd; -

PI) y.

(20;

Wordt deze grootheid aau eene dergelijke bewerking onderworpen, uI. naar a: gedifferentieerd en van de uitkomst
het product van (20) met een getal Pi afgetrokken, dan
drukken wij dit uit door het teeken dezer nieuwe operatie
vóór ('l0) te plaatsen en dus te schrijven

(d(~-P2) (d~-PI) y.

(21)

Moeten hierop nog meer dergelijke bewerkingen worden
toegepast, dan zullen wij ook de teekens, waardoor die
worden voorgesteld, vóór (21) schrijven.
Men kan de uitdrukkingen, die men aldus verkrijgt,
uitwerken. Voor (20) heeft men vooreerst
d ,1J

da: -PI Y
en men vindt dan gemakkelijk, als PI en Pa standvastige
grootheden zijn, voor (21)
ll'!1
d ,xll -

'Wat

WIJ

dy

+

(PI +PII) d a: PI Pil'
kunnen uitdrukken door de formule

J
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(d~ -Ps )(d~v-Pl)Y = [/~-(Pl+Pi) dd3J +PIP']Y.
Vergelijkt men dit met de vergelijking
(p - Ps) (p - PI) = pi - (PI Pi) P PI Ps ,
dan blijkt het, dat de uitwerking van (21) analoog is
met de ontwikkeling van een product.
De lezer zal zich er gemakkelijk van kunnen overtuigen,
dat deze analogie ook nog bestaat, wanneer de functie 11
aan meer dan twee bewerkingen van den boven besproken
aard onderworpen wordt.
Laat nu PI' Ps, . ... pn de (reëele of complexe) wortels
van (19) zijn, dan kan men, gelijk bekend is, voor het
eerste lid dier vergelijking schrijven
(p - PI) (p - Ps) .... (p - pn)
en hieruit volgt voor het eerste lid van (18) de vorm

+

+

C:v-P1) (d~V -Pi) .... (d~r, -Pil)

,11.

De vergelijking
d"y
d,.-ly
dy
d.xn+ald.xn-l+ .... +an--l;l:r+a,,=X, . . . (22)
waarin het tweede lid eene functie van
vangen worden door

.1~

is, kan dus ver-

(d~ -PI) (dd.x-p,) .... (/3J- p ,,) Y=

X . . . . (23)

en deze vergelijking drukt uit, welke bewerkingen men
op y moet toepassen, om X te verkrijgen. Ten einde de
vergelijking op te lossen heeft men nu slechts achtereenvolgens al deze bewerkingen om tè keeren en aldus van X tot
y op te klimmen.
§ 272. Stelt men uI.

(dd3J

-Pil) .... (dd.x -

pn) y =

dan gaat (23) over in

dC/J
X
d 3J - PI cp =.L ,
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welke vergelijking naar ue methode van § 2(;2 kan worden
opgelost (de integreerende factor iil e- Pt or). Daardoor wordt
Q verkregen als eene functie Xl van :c, die eene onbepaalde constante bevat. Door nu verder

Cdd.1: -

P3 ) •. •.

CddJ' - Pil ') Y = 'PI

te stellen, vindt men
d 4)1
-d
ie -P2.:pI = Xl'

welke vergelijking, op dezelfde wijze behandeld, Ql geeft.
Aldus voortreJeneerende zal men ten slotte y verkrijgen
.en daar bij elke integratie, die men uitvoert. eene nieuwe
onbepaalde constante optreedt, zal eindelijk de algemeene
oplossing van (22) met n constanten worden gevonden. En
dit is ook het geval, wanneer eenige der grootheden PI'
Pr;, •.. pit aan elkander gelijk zijn, want men kan dan
op geheel dezelfde wijze te werk gaan.
Wij moeten hierbij opmerken, dat wanneer onder de
wortels van (19) complexe grootheden voorkomen, de geheele redeneering onveranderd doorgaat. Nog steeds zijn
dan e- fit .c, e- P. oT, enz. de integreerende factoren, die
men achtereenvolgens moet gebruiken, mits men aan die
grootheden weer de beteekenis toekent, die er in § 269
aan werd gehecht. Als uitkomst wordt dan ecne complexe
uitdrukking voor y verkregen, maar door op te merken.
dat ook het reëele gedeelte daarvan op zich zelf aan de
vergelijking voldoet, kan men tot eene bestaanbare oplossing geraken. (Nog eenvoudiger soms door de opmerking,
dat voor de onbepaalde constanten in de eerste oplossing
zoodanige complexe uitdrukkingen kunnen worden gekozen,
dat de geheele vorm bestaanbaar wordt).
§ 273. Om het gezegde op te helderen keeren wij nog
eens tot het trillende punt van § 266 terug, maar nemen
thans aan, dat daarop nog eene kracht werkt. die eene
gegeven periodieke functie van den tijd ia. De bewegingavergelijking wordt dan
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(72 ,1; -L
ti t 2

I

' •_

E..

')

ct

k;( -

cos - 7l" T'

waarin a en rr bekende constanten zijn.
lijking kan nu geschreven worden

(;lt +i Vk) (;li - i VI.;')

,l'

Voor deze verge-

= ct cos 2

7l"~.

Stelt men dus
d
( cl t -

i

.. )

V k'

,1;

= ~,

dan wordt

dep
V(rt + i k' cp =

ct

7l" T't

cos 2

De integreerende factor hiervan is

ei V k', t = cos (V k'. t)+i sin (11 P. t),
en de integratie geeft

t VP:tcp=a.rCOS27l"~. eiVk'.tdt+C=
ei V

;t 2. 7l"
t)
- (it,
k' cos 2 7l"rr+T- sin 2 7l" T

Ic', t

=ct

47l"l!

.

,

+0 ,

TS- k

of
.'-

t

i V k' cos 2 7l" -T
cp=a
47l"1l

.
T.2-

Men heeft

dUI!!

t
+ 27."
'sin 2 7l"T T , \/"

-k

+Ce-'

,

ICt.

thans nog de vergel~iking
d.r

-;

Tt-iVk ..r=cp
te integreeren. De integreerende factor is e- i V k. t en men

vindt
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waaruit volgt
t
Ir

=

Ot

cos 2 7r '1'
, 47. 2
I.:

--1'2-

-'I

iC
....,
._-= e- t V k . t
2 V k'

+ C' e'.V-k'. t.

Ontwikkelt men de beide laatste termen en stelt men de
coëfficienten van cos \/ k'. t en sin \ i J.!. t door C" en C'"
voor (deze grootheden kunnen dan bestaanbaar zijn) dan
komt er
t

cos 27. T
ir = Ot -----4--li
7.
k'- T2

_._

+ C" cos 1/ I:'. t + C'" sin \! J.". t,

waarin de constanten weer uit den beginstand en de beginsnelheid van het punt bepaald kunnen worden.
Uit de uitkomst blijkt. dat het punt eene samengestelde
trillende beweging heeft. Het voprt vooreerst trillingen
uit (door de beide laatste termen voorgesteld), waarvan de
periode afhangt van de intensiteit der naar den evenwichtsstand werkende kracht (eigen trillingen) j ten tweede
heeft het punt eene trillende beweging, waarvan de periode
t
overeenstemt met die der kracht a cos 2 7r T" en waarvan
de amplitudo des te grooter wordt, naarmate de periode
2'11"
der eigen trillingen '7c-; en de periode T der kracht min·
der van elkander vers eh illen.
§ 274. Wij moeten ten slotte nog opmerken, dat al de
boven bef:!proken vergelijkingen ook zonder de invoering van
complexe grootheden kunnen worden opgelost.
Wanneer in de vergelijking
dJ y
dy
d;;~
al d X
ai Y = 0
. (24)

+

+

a1 i <4all
is, en wanneer zij dus niet door de methode van § § 271
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en 272 tot twee vergelijkingen van de eerste orde met bestaanbare coëfficienten kan gereduceerd worden kan men
onmiddellijk eene bijzondere oplossing van den vorm
y = eet x cos {3 .r
zoeken. De substitutie daarvan in (24) geeft, na deeling
door e" x
[(a ll - 132) al a 02J cos t3.x - [2 a {3 al t3J sin 13 ,1'= 0,
waaraan voldaan zal zijn, wanneer
(.x 2 -t311 )+a)a+a>J=O en 2a+a 1 =O,
dus
~la, . . .j~_l,
"a - a1 2
--fl,
-2

+ +

+

'r~

is. Hebben a en 13 deze waarden, dan kan men gemakkelijk aantoonen, dat ook
ij = e,,:r sin [3 .x
aan de vergelijking voldoet en dat dus
y = C e" x cos /~ .r -+ 0' ea x sin (3 .1'
• (25)
de algemeene oplossing is.
Het blijve aan den lezer overgelaten, het vraagstuk van
§ 270 op deze wijze te behandelen en aan te toonen, dat
men daarbij dezelfde oplossing als door het gebruik van
complexe grootheden verkrijgt.
§ 275. Door een eenvoudigen kuustgreep kan nu verder
de vergelij king
. (26)
waarin het tweede lid eenige functie van x is, worden
opgelost. Men zoeke daartoe eerst de algemeene integraal
(25) van (24); men kan dan aantoonen, dat men twee
functiën van .x, UI en us' zoo kan bepalen, dat, wanneer
men die in de plaats van C en C' stelt, eene oplossing
van (26) wordt verkregen.
Stel ter afkorting
eet Z cos 13 :IJ = !h, e" x sin (3 :IJ = 112 '
dan hebben wij dus in (26) te 8ubstitueeren

Y=

UI

Yl

+

Us

Yll •
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Uit deze vergelijking volgt vooreerst
cl y
cl Yl
cl Ys
cl UI
cl ;e = lil ,(i,x
1/ 2 iJ:
Yl rX

+

+

cl Us

+ Y2 d-:';
'2

'd'
rr
t"latle zou men dti .xli
Y
en door eene meuwe
-llleren

'd en,
Vll1

d 2 UI
d~ U
waarbij dan . en .--.-.2 optreden. Om dit te vermijden
cl:c2
cl.c2

onderwerpen wij

UI

en 112 aan de voorwaarde
cl UI I
dn 2

lil -d--.x

!J~ -'-.
({. ,e =

T

o.

. (28)

Daardoor wordt
dy
"",'-' =

tl :1'

en
2

d .xi! =

+
d .xi
2

d YI

d Y

UI

d;lh
d,r

111 . . .

d
lt2

2

+ U2 -_.dd 1/2-_..
.7:

d YI dit}
Tcl:r '([,v

,'1/2'

';rr2

+ d;1.xY2
dy

d

Ui

d ,I:' •
diy

Substitueert men nu de waarden van y, dx
_.' en
III
d;c s
(26), dan verkrijgt men, wanneer men in aanmerking
neemt, dat
d 2 Yl
cl!IJ
cl'J y",
cl Yi I
_
d .1: 2
Cl} cD:
a!) y} = 0
en d ,'1'2
all ci; T aft Jh 0

+

+

+

is (immers .'J = Yl en Y = Y2 zijn oplossingen van (24»,

d Yl d UI [ d Ys ~1J,2 _ X
. (29)
d.x' d:c I d x d.x - ,
•
welke vergelijking met (28) verbonden 111 en uft zoo bepaalt, dat door (27) aan de gegeven differentiaalvergelijdu]
king voldaan wordt. Daar men de beide onbekenden d,T

du
en d ,: uit (28) en (29) als functiën yan x kan bepalen,
levert de bepaling van UI en Ui geene moeilijkheden op.
Om nu eindelijk de algemeene vergelijking (22) zonder
invoering van complexe grootheden op te lossen kan men
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opmerken, dat het eerste lid van de vergelijking ('19)
altijd in bestaanbare eerst~- en tweede-machtsfactoren ontbonden kan worden en dat dus ook de operatie, die men
in (22) op y moet toepassen om X te verkrijgen kan worden ontbonden in een aantal bewerkingen voorgesteld door
uitdrukkingen als
d

dx- P
en
(~

d:c 2 -

d
PJ,'(

+ g.

Wanneer men nu verder op dezelfde wijze als in § 272
van X tot y wil opklimmen, heeft men slechts vergelijkingen van den vorm
d4J
d2 ep
dq:;
-dx - P q:; = F (x) en l
l
P
---:
qq:;= F (x)
dx
da

+

op te los~en, hetgeen thans zonder de invoering van onbestaan bare grootheden kan geschieden.
§ 276. Gelijk reeds in eenige der tot nu toe behandelde
vraagstukken het geval was (verg. de bepaling van P en
Q in § 269, die van ul en Uil in de vorige §) heeft men
men~gmaal te doen met vergelijkingen, die meer dan ééne
afhankelijk veranderlüke bij eene enkele onafhankelijk veranderlijke bevatten; daarbij kan elke vergelijking op allerhande wijzen alle afhankelijk veranderlijken bevatten. Zullen nu die laatste grootheden bepaald zijn (voor zoover
dat door differentiaalvergelijkingen kan geschieden), dan
moet het aantal der vergelijkingen gelijk zijn aan dat der
afhankelijk veranderlijken. Wanneer dat het geval is, leert
eene redeneering met die van § 256 overeenkomende, dat
de verschillende functiën geheel bepaald zijn, Züodra voor
eenige waarde der onafhankelijk veranderlijke de waarden
der afhankelij k veranderlijken zijn gegeven en van die
differentiaalquotienten, welke, zonuer dat men met de differentiaalvergelijkingen in strijd komt. willekeurig kunnen
worden gekozen.
De vergelijkingen zullen zijn opgelost, zoodra men alle
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afhankelijk veranderlijken in de onafhankelijk veranderlijke
heeft uitgedrukt, of. zoodra men een voldoend aantal vergelijkingen (zonder differentiaalquotienten) tusschen die
grootheden heeft verkregen. Natuurlijk zullen daarbij een
zeker aantal onbepaalde constanten optreden.
Ziehier nog een eenvoudig voorbeeld van een paar gel~iktijdige (simultane) differentiaalvergelij kingen.
In twee vaten met de in boud en t'l en!'2 bevindt zich
een zelfde gas onder de verschillende drukkingen PI en Pi'
Zij worden met elkander in gemeenschap gesteld door eene
capillaire buia, waardoor in de tijdaeenheid eene hoéveelheid gas stroomt, die (wanneer zij in gewichtseenheden
wordt uitgedrukt) evenredig is met het verschil van de
tweede rnaebten der drukkingen. Dl" vraag is, de drukkingen PI en P2 te bepalen, nadat de proef een tijd t geduurd heeft.
De hoeveelheid van het gas. die gedurende een oneindig
kleinen tijd door de buis stroomt, kan blijkens het gezegde
worden voorgesteld door
a (PI! - P2') d t (a constant).
Aan den anderen kant is zij, wanneer de temperatuur condP2
dpl
siant wordt gehouden = b t·~ dt d t en ook = - b v} d t d t,
wanneer b de hoeveelheid gas voorstelt, onder den druk 1
in een volume 1 aanwezig. Wij hebben derhalve de vergelijkingen
dPl

a

(30)

dt=-r;;;I (PI II -P9.9.)

Vooreerst volgt hieruit

+

P1 VI
Pil 1', = C,
' (31)
(wat eenvoudig uitdrukt, dat de totale massa van het gas
onveranderd blijft). en daarin is, daar PI en Ps de beginwaarden PI en Pil moeten hebben

C = PI V1

+ P, '1:",

Vermenigvuldigt men verder de eerste der vergelijkingen
(30) met Ps VI V" de tweede met PI VI VI' dan komt er,
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na aftrekking, als men van (31) gebruik maakt,
1'1

l's (

d PI

PiJT

-PI

~ '~

d Pi) _

7it' - - b U(PI

2

2

-P2)'

'
door P2 2
of , na d ee Img
, '111 d'len men PI
p~ =;c ste1t
d.r
Cl Vl!

a

dt, = - IJ C (~l! -- 'l)

De oplossing dezer vergelij king is
I, l'

~

t·

'IS

z(or.r -+~)
=
1

(!

b

Ct

+ C' '

zoodat , als men C' uit den begintoestand bepaalt.

+

ZPl
~'J
PI-PS

_

[1\
Pl

+ I~~ =
-

Ps

,~ aCt
b VI vl!

wordt. Door deze vergelijking in verband met (3'1) worden
echter PI en Pi bepaald,
Even als in dit voorbeeld moet men ook in andere, gevallen trachten, door geschikte combinatie der vergelijkingen tot andere te geraken, die geintegreerd kunnen worden.
§ 277. Tot een stelsel gelijktijdige differentiaalvergelijkingen voeren de meeste vraagstukken der mechanica.
Wanneer een steisel stoffelijke punten met de massa's mI'
mi' .... zich bewegen onder den invloed van krachten,
die deels van uitwendigen oorsprong zijn, deels door de
punten op elkander worden uitgeoefend, zal men voor elk
punt eenvoudige betrekkingen kunnen opstellen tusschell
zijne versnelling en de kracht, waaraan het onderworpen
is. Voert men een rechthoekig coördinatenstelsel in en
noemt men de coördinaten der punten resp. ~1' '!h, Zll ~1I' Ys' Zin
enz., dan zullen deze grootheden alle van den tijd t afhangen. De versnellingen der punten in de richtingen der
dll ~
assen zijn d til, enz. en de producten daarvan met de
massa's moeten gelijk zijn aan de componenten der krach.
ten, die op de punten werken. Noemen wij de ontbondenen
der totale kracht, die op het eerste punt werkt, Xl' YI , Zl'
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en bebben op dezelfde wijze X 2 , Y2 , Z2' enz. op de andere
punten betrekking, dan verkrijgen wij de bewegingsvergelijkingen
d<J ;1'1
ml

cl t2

=

Xl'

. . . (32)

d 2 '<2
mi ( l r,2 = XlI'

enz.
In den regel zijn daarbij Xl' Y1 , Zl ' enz. bekende functiën
van de coördinaten.
Uit deze vergelijkingen kunnen nu eenige gevolgen worden afgeleiä, die in vele gevallen gelden en bij de behandeling van vraagstukken uit de mechanica en de pbysica
van veel nut zijn.
§ 278. Door optelling verkrijgt men vooreerst uit (32 1
r[2

cl ti (mi

'<1

+

mi Xjl

+. -..)=

Xl

+ Xli + ....

= ~

X

en twee dergelijke vergelijkingen, die op de H- en de Z-aE
betrekking bebben. Deze formules verkrijgen eene eenvoudige beteekenis, wanneer men de coördinaten x, y, z
van het massamiddelpunt van het stelsel invoert (verg.
§ 196), die natuurlijk ook functiën van den tijd zijn. Men
verkrijgt dan, indien men nog de som van al de massa's
M noemt,
iPz
d2 x
iPy
M
= ~ X, M dt2-= ~ Y, M d tg = 1: Z, . . . . (33)
dë
door welke vergelijkingen wordt uitgedrukt, dat het zwaarteI unt zich zoo beweegt, alsof daarin de geheele massa vall
het systeem was opeengeboopt, en al de krachten erop
werkten.
De oplossing der bewegingsvergelijkingen wordt echter
door deze stelling alleen dan verder gebracht, wanneer mell
(33) kan integreeren. Het eenvoudigst wordt de zaak,
wanneer slechts krachten werken, die .de punten van bet
systeem op elkander uitoefenen; is daarbij de werking telkens g~lijk en tegengesteld aan de terugwerking, dan ie

j
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~X=~Y=~z=o',

uit (33) volgt dan

tPx

d2

diy
dtS=O,

d t 2 = 0,

Z

ai 2 =O.

Het zwaartepunt heeft dan geene versnelling en moet zich
met standvastige snelheid langs eene rechte lijn bewegen.
zoo als nader uit de integraal vergelijkingen
x = Cl t
C/, y = C2 t C2' , Z = 0 3 t Ca'
blijkt.
§ 279. Een tweede gevolg der bewegingsvergelijkingen
zullen wij onder meer beperkende onderstellingen afleiden.
Laat een enkel punt zich in een plat vlak (het x y-vlak)
bewegen, onder den invloed eener kracht, waarvan de
richting voortdurend door een vast punt gaat. Wordt dit
laatste dan tot oorsprong der coördinaten gekozen, dan
zullen de krachtcomponenten X en Y evenredig zijn met
r en y, zood at ook

+

+

+

en dus
d S ~f
.v d

è-

IS.

d 2 .e
y d tB = 0

Voor deze vergelijking kan men echter schrijven

d (
dt

ilJ

ilJ) =0,

d JJ
cl
-Y
dt
dt

zoodat door integratie
dy

d.v

xa:t- y dt

=C

wordt gevonden.
De beteekenis dezer vergelijking blijkt het duidelijkst,
wanneer men poolcoördinaten r :n 3' invoert (§ 43); men
vindt dan nl.
}rd3'=lOdt.
Bet eerste lid stelt hier (§ 168) den inhoud voor van
den oneindig kleinen sector, die gedurende den tijd d t
door den voerstraal, van 0 naar het bewegelijke punt ge-

I~
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trokken. beschreven wordt en daar nu die sector gevonden
wordt door d t met de constante {- C te vermenigvuldigen,
zullen ook de sectoren, gedurende eindige tijden doorloopen,
met die tijden evenredig zijn (tweede wet van Keppl,?r).
§ ~80 Eene der,ie stelling zullen wij hewijzen voor een
punt, dat zicb in de ruimte beweegt.
Vermenig\Tuldigen wij de bewegingsvergelijkingen daarvan
(T'-' ,r
d2 y .
di z
m d t2 = X ,
m ti tB = 1 ,
m d til = Z
d.r

resp met d

dH

t ' ~Tt

uz

1

' (ft en teJen

.,

W1J

ze daarna bij elk.ander

op. Er komt dan
d'-

l(d.'(ftt)1I T (d.'J)2
(I/Z\2)J
(Ti + ~rtJ \ =

;ltLlm I

I

=

X d .1'
dt

+ y dt
tl}l + Z ~ z . . . (34)
dt

Men noemt bet halve product van de massa van bet punt
met de tweede macht der snelheid het arbeidsvermogen
van beweging; stelt men die grootheid door T voor. dan
is dus, als men de verkregen vergelijking met d t vermenigvuldigt,
dT= Xd.2:+ Y dy
Z d z.
De aangroeiing van het arbeidsvermogen van beweging
gedurende een oneindig kleinen tijd is dus· gelijk aan den
arbeid, gedurende dien tijd door de op het punt werkende
kracht verricht. Deze stelling kan, daar zij voor elk tijdselement geldt, ook tot een willekeurig eindig tijdsverloop
worden uitgebreid (zij geldt ook voor een stelsel stoffelijke
punten).
Zal deze stelling van dienst zijn bij de op1ossing der
bewegingsvergelijkingen , dan moet men den arbeid gedurende eenig tijdsverloop kunnen berekenen. Dit is het geval,
wanneer (§ 190) eene krachtfunctie q> bestaat; de arbeid is
dan gelijk aan de aangroeiing dier functie gedurende het
beschouwde tijdsverloop en daaraan moet dus ook de aangroeiing van T gelijk zijn. Analytisch uitgedrukt. wanneer

+
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~~

X=~,

dep

dep .

y=;-, Z=~ IS, kan men voor (34) schrij..,:IJ
uV
vZ
ven (wanneer ~ eene functie van :IJ. !J, z is en alleen door
tusschenkomst dier grootheden van tafhangt)
dT
dep
dt

= (Tt'

waaruit volgt
T=~+O.

§ 281. Kwamen tot nu toe slechts gevallen ter sprake,
waarin alles van eene enkele onafhankelijk veranderlijke
afhing, in tal van vraagstukken treden meer dergelijke
grootheden op en worden functiën daarvan bepaald door
betrekkingen tusschen hunne partieele differentiaalquotilmten.
Wij zullen met een paar voorbeelden nog doen zien, hoe
men tot de opstelling van dergelijke partieele dijl'erentiaalrergelijkingen geraakt en hoe men die kan oplossen.
Beschouwen wij vooreerst de kleine verstoringen van den
evenwichtstoestand , die (men denke aan de geluidsverschijnselen ) in eene luchtmassa kunnen plaats hebben, welke
iu eene naar weerszijden tot in het oneindige uitgestrekte
cilindrische buis besloten is.
In den evenwichtstoestand zij overal de druk Po, de
dichtheid PO' In den gestoorden toestand zullen die grootheden door p en P worden aangeduid; u zij de snelheid
van het luchtdeeltje, dat zich in een bepaald punt der
ruimte op den tijd t bevindt, van welke snelheid wij
zullen aannemen, dat zij evenwijdig aan de as der buis
gericht is. Klaarblijkelijk zal de toestand geheel bekend
zijn, wanneer op elk punt en op elk oogenblik p, p en u
bekend zijn; wanneer wij nog de onderstelling invoeren,
dat de toestand in alle punten eener doorsnede, loodrecht
op de lengte der buis, dezelfde is, en de :IJ-as in de richting dier lengte plaatsen, zullen de bedoelde veranderlijken
functiën van :e en t zijn.
Om ze als zoodanig te bepalen hebben wij vooreerst eene
bekenàe betrekking tusschen p en p, die wij in den vorm
p=F (p)
(35)
•
27
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kunnen schrijven. Eene tweede vergelijking, en wel eene
partieele differentiaalvergelijking wordt verkregen door na
te gaan, hoe de dichtheid der lucht door de beweging
ervan verandert.
Door eene doorsnede der huis op een afstand ;,. van den
oorsprong gelegen. stroomt in de richting der positieve
.r-as, zooals men gemakkelijk inziet, in den tijd d teem'
hoeveelheid lucht met (le massa S p 11 d t, wanneer:;; df'
grootte der doorsnede voorstelt. Breng't men eene tW(~edr
doorsnede aan, op pen afstand ,r -t- d ,r van den oorsprong,
dan stroomt daardoor eveneens f~ene llOe,eelheid Sp' u' tI t.
waarbij met de aCI~enten de waarden van p en 1l in de
punten dier doorsnede zijn aangewezen_ Nu is p' 11' - P /I =
I) (p n)
= 3-;;- d.r en het gevolg yan het zoo even besprokene i,
dus dat gedurende den tijd cl

in de laag tusschen de beide
... {l (p u)
doorsneden de luchtmassa met D -.;-- d .r d t verminderd
t

IJ

,1:

is. Daaruit volgt echter

op

{l

(p u)

(36)

'ft=--~.

Eene laatste vergelijking verkrijgt men door uit te drukken, hoe de versnelling van een deel der luchtmassa samenhangt met de krachten, die daarop werken. De versnelling
is (verg.

§ 136)

{lu

()u

3T+ uI) .v

en . daar t.usschen de beide

boven beschouwde doorsneden eene massa = p S d te begrepen is, moet daarop in de richting der ,x-as eene kracht
Sp

(! ; + u: :) d

te

werken. Nu werken echtl~r op de laag geene an1ere krach'
ten dan de drukkingen door l:et gas vóór en achter die
laag uitgeoefend. Daar de druk p op de eenheid van oppervlak betrekking heeft, wordt het verschil del' beide krachten,
die aldus in tegengestelde richting op de laag werken,
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op

-s .~-. dx,
u J:

zoodat wij verkrijgen
p

() t T
(~
,

II

d

lt)

().11

= _ d J!.

(37)

d .t'

Daar de verkregen vergelijkingen uitdrukken, hoe door den
druk de beweging, daardoor 'reer de dichtheid en de druk
verallderen, zijn zij voldoende om, als voor eenig tijdstip
overal p, P en n gegeven zijn, de toestandsveranderingen
stap voor Etap te volgen en aId us geheel te leeren kennen.
§ 282. Eene aanmerkelijke vereen vouJiging kunnen wij
de vergelijkingen doen ondergaan, wanneer wij de verstoringen van het e\'enwicht als zeer klein beschouwen. Vooreerst geldt dit dan van 1l, ten tweede, wanneer wij
p = Po (1
8)
stellen, van de grootheid " (de condensatie). Wij zullen van
deze grootheden slechts de eerste maehten behouden, maar
hoogere eu ook de onderlinge pro/lukten weglaten.
Vooreerst volgt dan uit (35)
p = po
F' (Po) Po ",
dus, als wij

+

+

=

a2
stellen (deze grootheid moet nL positief zijn, omdat bij
vermeerdering der dichtheici ook de druk toeneemt)
p = Po
all Po 8.
Ten tweede verkrijgt men uit (~1()) en (37), wanneer IDen
in aanmerking neemt, dat van grootheden, die steeds zeer
klein zijn, ook de differelltiaalquotiellteu weinig van 0
verschillen,

F' (p'o)

+

()s

()u

~ = - () x

()u

()s

all è x' •

(38)

waaruit men nog de een voudige betrekkingen
()i s
è2 8
è2 U
02 U
è t S = aS ~--:.i2 ,
() t'J. = ai () xi •
katt afleiden.

(39)

'

dt

= -
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§ 283.

De vorm dezer vergelijkingen vertoont veel overeenkomst met die van de in § ~ 266 en volg. besprokene
en wij kunnen dan ook hier evenals daar de oplossing uit
verschillende bijzondere oplossingen samenstellen. Deze
laatste kunnen op eene dergelijke wijze als in § 270 worden gevonden.
Stellen wij

s=pell:x+fH+'Y,

u= qe ll:"'+f3 f +'Y,

dan is, zooals men gemakkelijk vindt aan (38) voldaan,
indien
{3 p = - IX q ,
{3 q = - all IX P
is. Daaruit volgt
{32 = ai IX Il ,
{3 = ± a a ,
q = =F a p.
Stellen wij nog
a 6, dan verkrijgen wij dUB twee DIJzondere oplossingen, die voor elke waarde van p, {)f. en ó
aan de vergelijkingen voldoen, nl.
s = p e 1% ('" - a t + .l) ,
U = a p e 1% (z - a t + .l)
en
8 = peil: (z + a t + ~) ,
U = _ a peil: (z + a t + ~)
De bewegingstoestanden, die hierdoor worden vuorgesteld,
komen in de werkelijkheid niet voor. Wel is dit het geval
met twee andere. die men verkrijgt door IX imaginair = i a'
te stellen en van de complexe uitdrukkingen, die dan ont~
staan, slechts het reëele gedeelte te nemen. Men vindt dan
8 = P cos IX' (.x - a t
6), U = a p cos {)f.' (.x - a t 6) (40)
en
S=pCOSIX' (.x+at+6), u=-apcOl!/I'(.x+at+~) (4'1)
Wanneer men in deze uitdrukkingen .x standvastig laat zijn

,,=

+

+

27Z'

s en u periodieke functiën van t met de periode -,-. DaarIX a
uit volgt, dat elk luehtdeeltje bij (40) en (41) trillingen
uitvoert met d~e periode en wel enkelvoudige harmonische
bewegingen, daal' u door eene enkele goniometrische functie van t wordt voorgesteld.
Ook met betrekking tot .x zijn 8 en u periodiek; op.. een

J
.1:
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zelfde oogenblik keert telkens dezelfde toestand terug, wan21:"

neer men over een afstand - a (qoljle'1lgte) verder gaat.
Bij de door (40) bepaalde bewegingen vindt men den
toestand, die op eenig oogenblik in eenig punt bestaat,
een tijd 'T later in een punt, dat in de richting der positieve ,1: een. afstand a T verder is gelegen; men kan dus
zeggen, dat zich hier trillingen met de snelheid a in de
richting der positieve x voortplanten. Op dezelfde wijze
heeft bij (4'1) eene voortplanting plaats in de tegengestelde
richting.
§ 284. Door samenstelling van verschillende oplossingen
van denzelfden aard als (40) en (41) (met verschillende
waarden van p, a' en ó) kan men nu meer algemeene
oplossingen der bewegingsvergelijkingen v8rkrijgen en men
kan dit zoo doen, dat de resulteerende oplossing zich aansluit aan een gegeven begintoestand der lucht, dien zij
b. v. voor t = 0 beeft, en dat dus de oplossing de bewegingen voorstelt, die nit dien begintoestand ontstaan. Ter
vereenvoudiging zullen wij daarbij aannemen, dat voor
t = 0 de lucht overal in rust en dus u = 0 is, maar dat
8 dan als eenige functie van x door de vergelijking
8 = F (x)
is geg·even.
Wanneer wij nu vooreerst de oplossingen (40) en (41)
samenstellen verkrijgen wij
s=p cos a' (x - a t+d) p cos a' (x+ at+ó)
tt=apcosa'(x-at+ó) -apcosa'(,v+at+ó) . . . (42)
en daar hierbij voor t = 0 u = 0 wordt zullen wij, wanneer wij verder slechts oplossingen als deze samenstellen,
aan de eene beginvoorwaarde voldaan hebben.
Om ook aan de andere te voldoen merken wij op, dat
uit (42) voor t = 0 volgt
8=2pC08a:'(X+~) .
• (43)
en dat dus eene som van oplossingen als (42), met ver.
schillende waarden van a:' en ~ voor t = 0 zal geven
8 = 1: 2 P cos a:' (x
ó). • • •
(44)

I

+

+
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Werkelijk kunnen nu de verschillende waarden van p, IX
en ~ zoo worden gekozen, dat deze laatste som de voorgeschreven waarde F (x) aanneemt. Het bleek ons n1. in
§ 254, hoe men met behulp ,an het theorema van Pourier elke willekeurige tunetie F (.x) als de som van een
oneindig groot aantal goniometrische functiën kan opvatten. Zijn op deze wijze de waarden bekend, die p, IX' en ~
in elk~n term van (44-) moeten hebben, dan beantwoorden
aan e1ken term de geheel bekende uitdrukkingen (42) en
de som daarvan stelt dcn gezochten bewegingstoestand voor.
Men kan de einduitkomst op zecr eenvoudigB wijze verkrijgen, wanneer men opmerkt, dat de beide termen,
wa.aruit Il in (42) bestaat, uit (4:1) worden verkregen, door
in de eene belft der laatste uitdrukking :r door .7: - at,
in de andere .r door .r
a t te vervangen_ Daar men dit
kan toepassen op eIken term, waaruit de som (44) is
samengesteld, zal men ten slotte ook de som van al de
uitdrukkingen (42), dus de totale waarde van .. verkrijgen
door in de beide helften van de som (4.1-), dus van F (0:)
de bovengenoemde vervanging te doen plaats hebben. Men
verkrijgt aldus als uitkomp.t
8 =} F (x a ti +~ F (.x
at),.
. (45)
welke vergelijking men in woorden kan uitdrukken door
te zeggen, dat de eene helft der aanvankelijke condensatie
zich met de snelheid a in de richting der positieve :1:'·8.S,
de andere helft even snel in die der negatieve .v-as voortplallt.
Wat de snelheid der luchtJeeitjes betreft, deze wordt op
elk oogenblik ~n in elk punt gegeven door
u =} aF (.x - at) - J a F (0:
a tI.
. (46)
§ 285. Het eindresultaat, dat wij verkregen, is zoo eenvoudig, dat het langs meer eenvoudigen weg moet kunnen
worden afgeleid. Werkelijk gelukt dit, wanneer men jn
de vergelijkingen (39) in plaats van .x en t de grootheden
.x-at=~l en .x+at=';51
als onafhankelijk veranderlijken invoert. Men kan dan de

+

+

+
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partieele differentiaalqnotienten van 8 naar x en tuitdruk·
ken in die naar ~1 en ~2 en verkrijgt. voor de eerste der
vergelijkingen (39)
,,2.

(J

.'

o ~~ 0 ~2 =

O.

De meest algemeene wijze, waarop hieraan voldaan kan
()s

worden, is nu gemakkelijk te vinden.

Aangezien nI.

----e
() "1

bij het differentieeren naar ~2 0 moet opleveren, mag die
grootheid ~Il niet bevatten; zij kan echter elke willekeurige functie van ~l zijn. Men stelle derhalve
08
0:

0.., 1

= f(~l)'

Hieraan kan voldaan worden door s = f f (~l) d ~l'
welke uitdrukking als eene functie van ~l gevonden wordt,
stel als Q (~l)' Maar evenzeer wordt 3an de laatste vergelijking voldaan, wanneer men bij de zoo even gevonden
waarde van 8 nog eene grootheid voegt, die bij het differentieeren naar ~ 1 0 oplevert. Die grootheid kan eene
willekeurige functie van ~2' sleI ..,.. (~2) zijn, en daar ook
qJ (~1)' als de integraal van de willekeurige functie f (~l)
evenals deze willekeurig is, verkrijgen wij de aJgemeene
oplossing
8 = qJ (.1: at)
ï,1, (.1:
a t).
. (47)
met twet' onbepaalde functiën 1).
Uit (38) volgt dan verder
u = a ::p (x -- a t) - a .+- (.1;
a t)
a O.
. (48)
De fuuctiën ::p en ..,.. kunnen' 11U worden gevonden, wanneer
men weet, dat voor t = 0 u = 0 en 8 = F (.1.') is. Uit (48)
volgt uI. voor t = 0

+

+

+ +

. 1) Dat in de oplossing van ll!lrticell' ,lifl'crcntiaalvergelijkingell onbépaalde
(in tegenstelling van onbepaalde constanten) kunnen voorkomen, is
hIeraan te wijten, dat voor eCllig;e IJcgiuwa\lrde de.r eeue onafhankelijk veranderlijke voor elke afhankelijk veranderlijke niet slechts ééne waarde kan
worden vastgesteld, maar ccne gcheelc serie dergelijke waarden. beantwoordende aan de verschilltnde waarden van de overige onafhankelijk veranderlijken.
!~nctiën
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u = a [CP (.1:),- ..p (.1:)
C].
Zal dus overal u = 0 zijn, dan moet cp (x) =
zijn. Voor t = 0 wordt dan echter

..p (x) -

C

.. = 'Up (.r) + 0 ,

en zal nu 8 = F (.1:) zijn. dan moet men hebben
cp (.r) = .~. F (x) .~ C, I/J (.r) =.~ F (.x) .~ C.
waardoor men tOt de formules (45) en (Mi) terugkomt.
§ 28ft Om een tweede voorbeeld van eene partieele
di1l"erentiaalvergelijking te geven behandelen wij het volgende vraagstuk. Een verticaal geplaatste cilinder (doorsnede = '1) is met eene zoutoplossing gevuld, waarvan de
concentratie aan den bodem grooter is dan aan het open
einde. Daarbij is in alle punten van eenig horizontaal vlak
de oplossing even sterk, zoodat de concentratie eene functie
is van de hoogte z boven den bodem, Zij zal bovendien
van den tijd tafhangen, omdat door diffusie het zout uit
de meer naar de minder geconcentreerde lagen overgaat.
Ten einde de vergelijking op te stellen, waardoor dit
verschijnsel wordt beheerscht, bepalen wij vooreerst de
concentratie 8 nader als de hoeveelheid zout (in gewichtsdeelen uitgedrukt) in de volumeeenheid aanwezig. Verder
maken wij gebruik van de experimenteel bewezen wet.
dat de hoeveelheid zout, die door de eenheid van eenig
vlak per tijdseenheid diffundeert, evenredig is met het
concentratieverval in eene richting loodrecht op dat vlak
en dus gevonden wordt door dat verval met eene zekere
constante k (diffusiecoëfficient) te vermenigvuldigen.
Hieruit volgt voor de hoeveelheid zout, die in den tijd
d t door eenige. doorsnede op eene hoogte z boven den
bodem naar boven diffundeert

+

+

1)8

-k"'3z dt
en voor het verschil der hoeveelheden, die door twee
vlakken, op de hoogte z en z
d z diffundeeren,

+

-

k

1)51 8
I) zll

\.
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Met deze hoeveelheid vermindert echter de hoeveelheid
zout in de laag tUBSchen de beide doorsnëden aanwezig en
daaruit volgt
i)<~

~= k

i) 2 8
i) zll·

•

(49)

Deze vergelijking bepaalt het verloop der diffusie in elk
punt der buis en het verschijnsel moet dus geheel bekend
zijn, wanneer nog rle begintoestand is gegeven en wanneer
bovendien in rekening wordt gebracht, wat er aan den
bodem en aan het boveneinde van den cilinder gebeurt.
Wat het eerste punt betreft zullen wij aannemen, dat
voor t = 0 de concentratie overal is gegeven, dat dus
voor t=O 8=F(z).
. (50)
is. Daar verder geen nieuw zout aan den bodem wordt
toegevoerd moet door eene doorsnede in de onmiddellijke
nabijheid daarvan de diffusie ten allen tijde 0 zijn. Dus
moet voor alle waarden van t
voor z = 0

i)

s

a; =

0 .

(51 )

zijn. Wat eindelijk het bovllneinde van den cilinder betreft zullen wij onderstellen, dat de buis geplaatst is in
eene zeer groote watermassa. Is dan de doorsnede niet te
groot, dan mogen wij aannemen, dat elk zoutdeeltje , dat
den top der buis bereikt. onmiddellijk wordt weggevoerd,
dat dus aan het boveneinde de concentratie steeds op 0
wordt gehouden. Is derhalve l~ de hoogte der buis, dan
zal voor elke waarde van t
voor z = II 8 = 0
. (52)
moeten zijn. De vraag is nu slechts, eene oplossing van
(49) te vinden, die aan de voorwaarden (50), (51) en (52)
voldoet.
§ 287. Beginnen wij weer met eene bijzondere oplossing der partieele differentiaalvergelijking. Stelt men
s=peaz +f3 t ,
dan is aan (49) voldaan, wanneer slechts
(3 = k a. s
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is (p blijft willekeurig). Voor ons doel is geschikter eene
oplossing, die men uit de b.:wenstaande verkrijgt, door IX
imaginair = i «-' te stellen; het reëele en het imaginaire
gedeelte van " moeten dan ieder op zich zelf aan de
differentiaalvergelijking voldoen. zoodat men de beide oplossingen
8 = P e- . '"" t cos IX ' Z
. (53)
"
en
,
'2"
,
S = P e- .: '" (- SUl IX Z
verkrijgt. Bij de eerste dezer uitdrukkingen is de conditie
(51) vervuld; wij hebben dus op die voorwaarde niet meer
te letten, wanneer wij slechts oplossingen als (5:J) samenstellen. Kiezen wij daarbij voor IX' alleen zoodanige waarden, dat cos a' 11 = 0 is, dan is ook aan (52) voldaan. De
bedoelde waarden zijn
3?T
5?T
, 1?T
IX = 2 h '
2 ït ' 2 A' enz.
en wanneer wij dus in
IJ

:>1"

-411,"t?TZ

S

= PI e

COi' : -

'211

:>1"

-4;;'

+ Ps e

-

kl

?TZ

cos 3 21,

+
•

. (54)

de coëfficienten P zoo kunnen bepalen, dat aan (50) vol·
daan. dus
?TZ

?TZ

F (z) = PI cos ',fJ~+ Pi cos 3 2!t

?TZ

+ P3 cos 5 2!t + enz••.

(55)

is, stelt (54) de oplossing van 11et vraagstuk voor.
§ ':l88. Werkelijk kan nu de functie F (z) voor alle
waarden van Z tusschen 0 en h in eene reeks als (55)
worden ontwikkeld. Deze ontwikkeling is in het vorige
hoofdstuk niet besproken, maar op geheel dezelfde wijze
als bij de daar behandelde reeksen kan men in (55) de
coëfficienten bepalen (verg. § 247) en de geldigheid der ont·
wikkeling (§§ 250 en 251) bewijzen. Wij laten dit onderzoek
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aan den lezer over en vermelden slechts, dat de waarden
der coëfficienten zijn

(h F(z)cos

2
Pl=X'"

0

2
hdz,
Ps=lt.
2

'1rZ

fh F(z)cos3
0

'1rZ

2 hdz, enz.

Zijn deze integralen berAkend, dan kent men door (54)
den geheel en loop van het verschijnsel. Wil men dan b. v.
berekenen, hoeveel zout van t = 0 tot t = ~r door eenige
doorsnede gediffundeerd is, dan heeft men slechts in aanmerking te nemen, dat de diffusie q in een tijdselement
bedraagt

en dit naar t tusschen de grenzen 0 en T te integreeren.
Dit geeft

q=

2/1[PI (1 -

-;r

+

1

e

-~kT)
7rZ
4 h'
sin 2 1I +

'J Pi

(

,

9;r')

-4h,kT.

\1 - e

'

7rz+

sm 3 2 h

.

ent;, ...

]

Past men dit toe voor z = 11, dan vindt men de hoeveelheid zout, die uit het vat verdwenen is; zij wordt
1/"'
9;r'
Q= ~h [PI
e-4h' kT) -iPB(1-e-4h,kT)

(1 _

+

~

·1 P3 ( 1 -

_251/"'kT)

e

4 h'

-

enz.

]

Het zal den lezer niet moeilijk vallen, hiernit af te leiden,
dat de hûeveelheid zout, na den beschouwden tijd nog in
het vat aanwezig, wordt voorgesteld door
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25 ;'1"

+

I

5

P3 e-

4 h' kT

- enz...] .

§ 289. De behandelde vraagstukken zullen voldoende
zijn, om den lezer eenig denkbeeld te geven van de wijze,
waarop eenvoudige partieele differentiaalvergelijkingen kunnen worden opgelost. Juist vergelijkingen, als die van de
voorgaande § §, die de verschillende differentiaalquotienten
lineair en met constante coëfficienten vermenigvuldigd bevatten, komen dik wijls voor (0. a. in de theoriën van de
warmtegeleiding, de hydrodynamica en de elasticiteit), al
zijn zij dan ook menigmaal door het optreden van een
grooter aantal onafhankelijk veranderlijken , b. v. de drie
coördinaten .1::,!J,;; en den tijd t (§ 56) van meer ingewikkelden vorm. In al die gevallen kan men beginnen
met het zoeken van bijzondere oplossingen, waaruit dan
naderhand meer algemeene kunnen worden samengesteld.
In den regel hebben de bijzondere oplossingen een exponen·
tieelen vorm als ea.>: + #!/ + f Z + d t, of den goniometrischen,
die daaruit ontstaat door invoering van onbestaanbare grootheden. Bij sommige vergelijkingen moet men echter van
andere bijzondere oplossingen uitgaan. Eene dergelijke oplossing van de vergelijking
è9~

è 2<P

èi~

+ ~ V't + è

= 0,
die in de theorie van de electriciteit en het magnetisme
1
voorkomt, is b. v. ~ ~, als r den afstand van het punt
è

,vII

Zi

=

met de coördinaten m, y, z tot een vast punt voorstelt.
Bij de oplossing van vraagstukken, die tot lineaire
partieele differentiaal vergelijkingen met constante coëffi·
cienten voeren, bestaat de grootste moeilijkheid in den
regel in het combineeren der verschillende bijzondere oplossingen op ~oodanige wijze, dat aan de voorwatl.!'den,
die behalve de differentiaalvergelijking zijn gegeven, vol-
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daan wordt. De behandelde voorbeelden hebben doen zien,
hoe het theorema van Fourier daarbij van nut kan zijn.
Is bet daarbij zooals in die voorbeelden, or.middellijk duidelijk, dat het vraagstuk geheel bepaald is, of wordt dit
vooraf op de eene of de andere wijze aangetoond, dan is
men verzekerd, dat de ten slotte verkregen oplossing de
eenig mogelijke is.

VRAAGSTUKKEN.
'197. Los de volgende differentiaalvergelijkingen op:
R.
(1
.xi) y d .'1: - ('1 - y~) .'1: dy = 0 ;
sinxcosydx-cos.~sinydy=O;
c. CP(y)dx+l/J(x)dy=Oj
,xy(ydx+xdy)+x3 d.=0; e. (y-x)dy+yd.=0(§260);
f. (Ry+10.v)d,x+(5y+7,x)dy=O;
dy,x
1
g. d -; + 1 + .v2 Y = 2 -3)-;-'(1-+;--11)-;;-:2)"

+

b.

d.

198. Eveneens de vergelijkingen:
~y
dy
diy
dy
a. d~-5d-+4y=O;
b. d 1I- 5 -d +4y=x;
x
x x
x
di y
dy
diy+ y _ ...
c. d xl
- '" ,
d. d xl
2 dil) y = O.

+

+

199. B~i welke kromme lijn is de lengte der normaal t
gerekend tot aan het snijpunt met de x-as, standvastig?
200. Bij welke lijn vormt de raaklijn overal denzelfden
hoek met den voerstraal naar een vast punt getrokken?
(Men voere poolcoördinaten in).
.
201. In eene verticale buis bevindt zich eene gasmasBa,
die overal dezelfde temperatuur heeft en waarop de zwaartekracht overal met dezelfde intensiteit werkt. Bepaal de
dichtheid p en den druk p als functiën van de hoogte z

iI.,
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boven den bodem. Daarbij ÎB P = a p (a constante). Versnelling der zwaartekraeht g. (Men make gebruik van de
omstandigheid, dat eene oneindig dunne horizontale laag
gedragen wordt dool' het verschil der drukkingen, die op
de beide zijvlakkt-m werken).
202. Twee cilindrisehe vaten, die door eene horizontale
capillaire buis met elkander verbonden zijn. zijn met eene
zelfde vloeistof tot ongelijke hoogte gevuld. DoOl' de buis
stroomt in de tijdseenheid een volume vloeistof, dat gevonden wordt door het llOogteversehil der vloeistofspiegels
met de <.:on8ta11te tX te vermenigvultligen. Indien nu de
horizontale doorsneden der vaten SI en ::;2 zijn en de hoogten
boven de capillaire buis voor t = 0 Hl en lIs, vraagt
men. die hoogten voor een willekeurig tijJstip te berekenen.
20:1, De beweging van llf~t punt. dat in § 20n besproken werd, te bepalen, indien daarop, behalve de in die
§ aangenomen kracht, nog de krachten van § § 270 en 273
werken.
204. Hetzelfde vraagstuk, indien op het punt de kracht
t
van § 266 werkt en bovendien twee krachten :tI cos 2 7r T
t

en

cts

cos 2

7r

1

T'
l!

205. Men vraagt van de vergelijking
èl! cp
'èl! cp
èl! cp
() .7;2 +'è
è z2=0
oplosRingen, te bepalen, resp. van den vorm F (r), xl (r)
en 1/1 (p), indien r= Vx 2 +y!l+z2, p= V ,xi+ylf is, (Door
substitutie van cp = F (r). em. in de vergelijking verkrijgt
men felle gewone differentiaalvergelijking; bij die Bubsti1
1
tutie lette men vooral op de grootheden - F' (r), - I' (r)
1
r
r
en -1/1' (p) en trachte eerst die te bepalen).
p

'!/+

206. De oplossing van het vraagstuk van § 284 aan te
geven voor het geval, dat voor t = 0 overal 8 = 0, maar
u = j (:c) is.
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207. Eveneens voor het geval, dat voor t=O s=F(x)
en u= !(.v) is.
208. Wat wordt in het vraagstuk van § § 286-288
de waarde van Q', indien voor t = 0 het vat tot op twee
derde der hoogte gevuld is met eene homogene zoutoplossing
met de concentratie 8 0 en daarboven zuiver water bevat?
209. Eene lange cilindrische metalen staaf met de eenheid van doorsnede heeft in verschillende punten ongelijke
temperatuur T, maar men mag aannemen, dat steeds in
elke loodreehte doorsnede de temperatuur overal dezelfde
is. Door zulk eene noorsllede stroomt per tijdseenheid eene
hoeveelheid warmte, die gevonden wordt door het temperatuurverval in de richting van de lengte der staaf met
de constante Je te vermenigvuldigen. Van de uitzetting
der staaf door temperatuursverhooging kan worden afgezien
en de hoeveelheid warmte "., noodig om de volumeeenheid
eene tem peratuursverhooging =·1 te doen ondergaan, is
bekend. Men vraagt eene differentiaalvergelijking op te
stellen, waardoor T als functie van plaats en tijd bepaald
wordt. (Verg. het vraagstuk van § 286).
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EERSTE HOOFDSTUK.
1.

1.

De limiet is 6, zooals blijkt, wanneer men eerst teller

noemer door $

-

5 deelt;

als m >n is;

x

g.Lim

l-C08$
Z

•

2. a

Lim

L

=Liroi

a

I. ;

3. -

c

als m = n, 0 als m < n en

sm a $
= "

$

Z)' ={-i

SteIl - 3 $ = 1

+1

Lim (1

1

11.

Lim (1

+ z)

= Liro

[(1 +

Menstellex- .... =;r",

sin 3:1-.'
. voor $' = 0, dus - ;l:
$

JZ

1
a sinz) asinz
1

$'

V'

JZ

=

sin ...

a

=

eaj

Lim r = 1 ;

1
Z'

=

<Xl •

2. Verdeel den tijd van
deelen.

s. 1:

de grenswaarde wordt e - 3;

E'

+ a sinz) Z = Liro [(1 +

10. Liro (1 + $')Z

7.

'I $

1

9.

sin a $
Liro -a
-z
= a'
'

(sin i
-,-

dan wordt de gezochte grenswaarde - Lim
8.

eli

seconden in n gelijke, zeer klein!'
Bij benadering vindt men voor de temperatuurdaling ge$

a5',x

durende het eerste tijdsdeel T - - , voor de temperatuur aan het
n

einde daarvan T (1 _

a: X).
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T (1 -

a: =y'.

Neemt men de limiet hiervan voor

n

=

00,

dan

verkrijgt men de juiste waarde der gezochte temperatuur; zij is
Te- .. ,9o ....
3. Kies op elke der lijnen van het snijpunt af eene richting als
de positieve en zij 0 A = x, 0 B = y. Dan moet, als A B = a en
de hoek tusschen de lijnen ::r is,
z" .'1' - 2 X!l cos S- = a'
zijn. De uiterste afstanden, die A van 0 kan bereiken, zijn
a cosec ,90; zal dus A eene enkelvoudige harmonische beweging uit-

+

voeren, dan moet

:r

= a cosec l1 cos 2?r (~+ p) zijn. Uit de boven-

staande vergelijking volgt dan y = a cosec ~ cos [2 ." (~

J,

+ p) ±:1

zoodat ook B eene dergelijke beweging uitvoert.

(r + p)'!1 = ±a sin 2?r (t +1' ).
De hoek, dien A B met Ll vormt, i~ dan 2 (~ + p); de loodlijn uit
Isl1 = }?r, dan wordtz = a cos 2?r

'1f

o op

A B neergelaten

±

a sin 2 'Ir ( ;

+ p) cos 2

\Ir

(f + P).

6. Wanneer til, ~, 'Y, ~ Qnderling meetbaar zijn.
7. De beide vergelijkingen worden verkregen uit de welbekende
formules voor den sinus en den tangens der som van twee hoeken.
In de eerste vergelijking moeten V 1 - x· en \/ 1 - y" het teeken hebben van den cosinus der bogen, die in het eerste lid voorkomen. De formules zijn algemeen geldig in dezen zin, dat, wanneer
men voor de bogen in het eerste lid onder hunne oneindig vele
waarden willekeurige uitkiest, de som eene der vele waarden zal
zijn, die de boog in het tweede lid kan aannemen. Verstaat men
echter onder Eg sin of Eg tg altijd een boog tus8chen - i IJ' en
j?r, dan is, wanneer x en y hetzelfde teeken hebben, bij de
y' < 1, bij de tweede de beperking
eerste formule de restrictie x'
:c y < 1 noodig.

+

+

,~

I
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TWEEDE HOOFDSTl7K.
8. ±} (x, Y. - x, yJ.
9. ± -} [(x, Y. - x. y,)

1O.

+ (x, y. - z, y,) + (:t, y, - x, y,)],
ffl,x,+m,z, m,y,+m,y, m,z,-m,x, m,y,-ffl,y,
'
+
en
, mi - mi
m:s + m
mi
l

nl'}.

112, -

l1l 1

11. a. L=:""; b. y -y, =z - x,; c. A(x-z,)+B(y-y,)=O.
y, X.
Y.-Y, x,-x,
12. In: y = p x + q bepale men p en q zoo, dat de bedoelde

~ +~

... 1.

B(Bx. -Ay.)-AC
A'+B'

en

stukkE'n a en b worden. Men vindt voor de vergelijking:
14. a. B(x-x,)-A(y-y,)=O. b.

A(Ay.-Bx,)-BC
A ' + B'

+

Ax,+By.+C

c. V A' +8' •
De gevraagde voorwaarden zijn:

15. (x - ti)'
(y - b)' = r'.
A ... C. B = O.
17. De drie gevallen doen zich voor, al naarmate a' p'
b' - q' >.
=, of 0 is.
18. Zijn die hoeken .!t, en.!t, (de een stomp, de ander scherp), dan ie
b'
tg&, tg.!t, = -ä'i'

+

<

20. Wanneer de kleine as 2 b den hoek tU8schen de positieve
assen 0 X' en 0 Y' middendoor deelt wordt de vergelijking

(1as - 1)

(1
+ Y'h,a'
+ 1)
b' -

2x' g'
b' = 2.
21. Noem de hoeken in den driehoek PA B bij A en B til en ($.
de ovel'Staande zijden a en b, den hoek, dien B A met 0 X vormt.
41, dan is x = a cos (P - 41), y = b sin (<< + 4». (De vorm dezer uitdrukkingen hangt er eenigszins van af, in welke richting men Ijl
positief rekent). Los uit beide vergelijkingen sin 41 en cos 4> op,
verhef in de tweede macht en tel op. Er komt
z' y'
xy
as b' - 2ab sin (<< P) = cos' (<< (i).

(x"

+

+

+

Volg verder de methode van § 33.
23. De top der parabool hooft tot coördinaten

v' Rin « cos «
9

•
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24. De vergelijking der eene parabool: y' = 2 p Ir gaat in die
der andere: Y' = 2 p' Ir over, wanneer men x en Y vervangt door

~ x en P, y. Overigens volgt ook uit de grondeigenschap der pap
p
rabool, dat wanneer van zulk eene lijn alle afmetingen lIt ma.a.l
grooter worden eene nieuwe parabool ontstaat, waarvan het brandpunt op « maal zoo grooten afstand van de richtlijn ligt, als bij
de oorspronkelijke lijn.
25. Zij (Fig. 15, p. 39) R R de gegeven rechte lijn. AF = d,
de gegeven verhouding: P F : P C = E. Kies A tot oorsprong. AR
tot y-as. De vergelijking wordt: (x - d)'
y' = E' Z'. Wanneer,
niet = 1 is zijn er twee snijpunten met de x-as; naar het punt op
gelijke afstanden daarvan gelegen, verschuive men de y-as; het blijkt
dan. dat de lijn voor E < 1 eene ellips, voor E> 1 eene hyperbool
is. Voor. = 1 komt men tot de parabool van § 31 terug. In elk
geval is F een brandpunt der lijn.
27. Afstand der beide vaste punten 2 a; standvastig product pO. De
x-as gaat door de beide vaste punten, de y-as deelt de verbindingslijn
!I'
u')' - 4 a' x' -p'.
loodrecht midden door. Vergelijking: (x'
De vorm der lijn is verschillend, al naarmate p >, =, of <a is.

+

+ +

28. (

X'
Y
)' ={sin'4lrp
a'-2aCos4lrp-~

(Y')
I-a' .Voorp=O:

parabool.
31. Laat uit de pool eene loodlijn op de beschouwde lijn neer.
Lengte dier loodlijn ~; hoek, dien zij met de as vormt, «. Vergelijking: r = ~ sec (.!1 - «).
32. Straal a; voerstraal van het middelpunt b. Vergelijking:
r' - 2 b r cos 8- = a' - b'. Bijzonder geval: pool op den omtrek.
33. Maakt men gebruik van Cle eigenschap, in Vraagst. 25 besproken, neemt men F (Fig. 15) tot pool, F A tot as, dan wordt:

= 1 + 'cos
p
50'

Daarbij is p = s d, de ordinaat in het brandpunt.
.
Men leide de vergelijking ook uit die op rechthoekige coördinaten af.
r

DERDE HOOFDSTUK.
36.

Wanneer eene normaal op het vlak met de assen de hoeken
«, ~, 'Y vormt, is I y,lI = I cos «, 1 z.x = I cos {3, I z.!! = I cos r.
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37. Combineer de uitkomsten van Vraagst. 8 en 36.
m, .:/:, + mi Z. + .... + m,. z,.
:38. _ _..-:._ _..:...-_ _ _:--..::.....::, enz.
m,

40.
41.

+ m. + . " . + mOl

Ax, + By, + Cz, +D

V A' + B' +C'
~+t+~ = 1.

42. z + y + z = O.
43. (z - a)' + (y - bl"
(z - c)' = aS + b' + CS.
44. Oorsprong in den top, z-as loodrecht op het vlak van den
cirkel, die als richtlijn is gegeven, .:/: z-vlak door het middelpunt
daarvan. Straal van den cirkel a; in het middelpunt is .:/: = b.

+

z

= h.

Vergelijking van het kegelvlak:

(ft ; _ b)' + h' ~ = a".

46. Wanneer bij de uitrekking de oorsprong op zijne plaats blijft,
ia de verplaatsing van elk punt (p-l)(zcos«+ycosfa+zc08").
De nieuwe coördinaten x', y', z' worden gegeven door :r' = Z
(p - 1) cos 4 (x cos 4
y cos i3 + z cos 'Y l, enz. Hieruit volgt

+

:c

+

+

= z' + (~ -

1) cos

4

(z'

cos 4

+ y' cos i3 +

z'

cos ,,), enz. Substitutie

hiervan in F (:c, y, z) = 0 ~eeft eene vergelijking in .:/:', !I', z', die het
nieuwe oppervlak voorstelt.
48. § 53 eu Vraagst. 45.
49. y' +z' = 2px (§ 31).
x'
z'
y'
:c'
y' z'
50.
a' - b' = 1 en a' b'
... 1 (§ 29).

+

+

+

+

A,!I'
51. Door negen punten, daar in de vergelijking A, .:/:'
A. z'
2 B, yz 2 B, z.:/:+ 2 B. xg 2 C.:c+ 2C.y+2C.z+
+ D = 0 negen verhoudingen der coëfllcienten voorkomen.
52. Zij voor eenig punt der doorsnede .:/:' de a.fstand tot de y-as.
Dan is voor da.t punt :& = Z' cos 4>, z = x' sin 41. Door substitutie in
de gegeven vergelijking vindt men voor die der doorsnede
COS' 4>
sin' 4»
'!I'
x"+!-=l
(
a'
c'
bS
'
53. Indien a> b >c is, moet het vlak door de y-a.s gaan. Zijn
stand wordt (verg. het vorige Vraa.gst.) bepaald door de vergelijking
cos' 4> sint 4>
1
a'
7- = /I"

+

+

+

+

-+-

+

I

j

Ir
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54. Wanneer de coördinaatassen, die iu Vraagst. 4'1 werden ingevoerd, verschoven worden naar het middelpunt van den cirkel, die
als richtlijn diende, wordt de vergelijl.-ing van den kegel (h x - b z)'
h' !I' = a' (z + h)·. Men passe hierop de methode toe, die in
Vraagst. 52 voor de elli paoïde werd gevolgd. Voor <p = 0 en voor

+

+

2bh
b' - a' - h' wordt de doorsnede een cirkel.
55 . .Kies t<lt oorsprong het punt der NUl, dat op den kleinsten
afstand van de gegeven lijn is gelegen; zij d die afstand, /Ie de hoek,
dien de lijn met de as vormt. EenÏg punt der wentelende lijn is
dan op een afstand p = 11 d' + z' tg' lil van de as gelegen. De ver4-~ '" 't;.,. -

p'
z' tg'
. d us
gel ij"king van d en men'dia'
an IS (jï-'
d' cc = 1 ; die 1"yn IS

eene hyperbool.
5~\I-r~1·~+~r-,~'---2~r-l-r-,~[c-O-S~~-,-C-08-~~.~+-s~i-n~~-,-~~'n~~~,-c-o-S~(~-,---~-,~)~],

VIERDE HOOF DSTUK.

57.6at.
58. tg! = 3 /Ie x'
2 ~ x.
59. Wanneer de beide coördinaatassen met elkander den hoek •
sin~
dy
.
vonnen en de raaklijn met de x-as den hoek ~,18 sm/le. (
9') = d-'
q;
1 dx
of oot! = oot dl sm. d-'
'J
61. Voor de ordinaat vindt men y = 3 a x'; de lijn is dus eena
parabool.
62. De inhoud van het loodrecht op de x-as staande eindvlak.
63. -ale-az.
1

+

+-.-

:~) = l[(l +~)~] bij het afnemen van ~ de eenheid tot limiet heeft, en cosec ~ - cot ~ = tg t ~ is.
64. Van de eerste orde, daar 1(1

65. (b

+ 2 c t + 3 d t')

'r'.

67. De cosinussen dier hoeken verhouden zich als d u en d v of
of als 1 en F' (u).
69. Dat de cosinussen der hoeken, die de raaklijn vormt met den
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voerstraal en met de as, waarop de brandpunten liggen, tot elkander staan als E en 1.

VIJFDE HOOFDSTUK.
70.

I.

15 x V15 V2
x+4x-2
x-2+

12x'-

11
5 x' JY' x;

s.

5.

7.

3. -

_ 1

b P q xP

2nx 2 . - 1
+1;
(1
x')"

+

9

.

-

1+ 2x
3 x 9-'" z;
(a

+ bx

L

3
;;
2V
- 3 - ~ z + tOV" x' + 3 x
6x V x
J

P _ 1
)q
;

1 - 2 x-x'
(1
x')' ;

+

6.

(a+x)[ab+(3b-2a)x-4x'];

8.

n (b

+ 2 ex)

•

(a+bx+cx'),,+1'

[a + (n + 1) bx + (2 n + 1) c x']( a + bx + c x') ,. - 1 ;
11. (1 +x')(l - x+ x')' (- 3 + 10 x -7 z' + 10x');
1 + 12 x + 4 x'
x
2+ X
-(1+x+2x')'; 13. -V I-x'; H. 2V (1+x)';

JO.

IS.

1
V-;;; - a
15. (l-x)V I-x';
16· 2 (V';i+ V x)' V x(a+x);
x'(-3+x')
a
17. (1
x') tOV" (l - x")'; 18. V (a b x')';
b + 2 I.' X
3 a + 2 b x + ex'
ft. 2Va+bx+cx'; 2O' 3JV (a+bz+c/t'}.;

+

21

3

+

z- V l-z'
.
3 x)·'
. Ix V 1 - x']' V 1 - x' '
V 1 - x') ,,-1 [- x VI - z'] ,.

. 51V (1 +
23.

n [x

+

•

U

+

+

V

St. -

V

1 -x'
2x
1 - XO - (I -

.
XO)'

!!.
p
.e-l
u. (m_l)x m - 2 (a+bx")Q +bngxm+"-2(a+bz n)Q
;
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1

la
: 8.

,

Z.

x' a

x

31.

al

q+ 2rx

+ q x + r x" .

•P

(2x-l)e 2z +4(x+l)e X +l;

37.

Vb' 39. lt.

a

4 ae

+ b x + ex' ;

H.

3 sin 6 .z.;
sin 2 IJl

(p cos' :x - q sin' x) sinP- 1 x cos q - 1 ;/,';

xcosx-sinx
~ •. x m - 1 (m sin p x
p X cos p x); .5. tg' X;
x'
ncos n x sin x - sin n x cos x
sin'asin2x
t 6.
47. sin' (a + x) sin' (a - x);
sin' ;c
a sm;c cos x
SIn x cos.z·
• 8.
" 9•
VI - a sin' ;c'
V sin (p+x) sin(p - x);
sec' (tI 1 - x)
2a[2a+(1+a')coBx]
60
•
51.
. [1+a'+2acosx]"
2" 1 - x
4 sin 2 a C08 2x
sin x
5 s.
-(sin2a+sin2x)'; 53. cos.x;
e Z (cos x - sin x) _ e 2z

+

55.

(1

+e

Z

sin x)'

;

1

21J1{3

a
59.

1
6t.

• I.

V

a

ingeslopen;

-

+ bx +e cx" .
V1-

f

Bgsinx;

6 ••

moet door

VI - a';c'

,

2(1 -2x')
62.

1/1 -x' '

(In dit vraagstuk is eene drukfout

V

E -

1 vervangen worden)

" - 1
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ae- A[A 2". (4 +P) +;;: sin 2". ( 4+P) ] en
ae-At[(A'_ \:r:)e082".(4+p)+ 4;A sin2 .. (4+p)J

71. -

t

COS

b>

~

72. Bezigt men de vergelijking van § 29, dan is tg s- = a' !J'
waaruit volgt, dat de raaklijn den hoek tusschen de voerstralen
midden door deelt (verg. § 88 en Vraagst. (7). Bij het gebruik der
y'
sin Saaymptotenvprgelijking wordt (verg. Vra.a.gst. 59) sin (a _ S-) = - ; .
73. De projectiën der snelheid op de coördina.atasBen zijn
2".a
4".a
t
sin 2 .. T P) en sin 4'l1"if'

(t + \

- ---r-

---r-

74. tgs-= }(ekz_e-kZ).
75. Bij de drie lijnen is dc tangens van den hoek tusschen de
1

raaklijn en den vOl.'rstraal (§ 70) = S-, - S- en ~.
a.uinlfl
76. AB=I, MA=a, LBMA=cJI. MB=z,d.r=- IC - acoij,.
,.,dlfl·
77. d p: d v: d T = - kp : v: (1 - k) T.
t

78. Intensiteit i, weerstand w; di == - -w dw.
79. ~ log e.
80. dn

n'

A02

= - n. ".'
----===.
A
2 V 1 _ A.'
A"

81. Afstanden "an het lichtgevende punt en van het beeld tot
den spiegel of tot het optisch middelpunt der lenB a en b. De

verplaatsing van het beeld wordt gevonden door die va.n het lichtgevende punt (die ondersteld wordt langs de as te geachieden) met

b"
. ld'!gen.
• te vermenIgVu

G

82. Men vindt dien hoek (in deelen van den straal uitgedrnkt)
sin A
dn
door het verschil der golflengten A me t cOSZ'COST -dA (§ 102) te
dn

vermenigvuldigen. Daarbij lDoet d
afgeleid. (verg. Vraagst. 80).
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mû
83. b, m en n positief. Maximum voor x == m +n.
84. De lijn moet met XO een hoek maken, waarvan de tangens = iJ"tg POX
2
85. Hoogte = --::: X denstraaJ va.n den bol.

is.

va

86. De assen der ellips maken met de x-as boeken = 350 47' en
1250 47'; hunne halve lengte bedraagt 1,04 a en 0,50 a.
87. Het gezochte punt ligt op gelijke afstanden van de projectiën del' gegeven punten op de lijn.
88. De gezochte waarden zijn de wortels der vergelijking
tg z = x. Men vindt daarvoor door eerst eenige waarden van x te
beproeven en door achtereenvolgende verbeteringen (verg. § 97)
0; 1,4303 or; 2,4590 or ; 3,4709 or, enz.
89. De sinussen der hoeken, die A. P en P A, met eene loodlijn
op L vormen, moeten tot elkander staan a.ls v, : Vl'
b

90. t - -

2ë'

ZESDE HOOFDSTUK.
91.

3
_,
, enz.;
2 Vz'
4x V x 8x' V x
bp(a+bx)p-l, b'p(p-l)(a+bx)p-2, enz. ;
1
1
2
i' - z' , za, enz.;
1

1

-

bcos(a+bx), -b'sin(a+bx), -b'cos(a+bx), enz.;
m sin'" - 1 X cos x, m (m - 1) sin lil - 2 x - m' sin na z,
[m (m - 1) (m - 2) sin m - 8 x - mi sin'" - 1 z] cos x, enz.;

+

m z·-1 sinpz px'" cospx,
mem -1)x"'-2sinpr.+2pmx",-lcospx -p'x"'sinpz, enz.;
eP'" (p cos q x -- q sin q z), ePZ [(pS - q') cos qx - 2p qsinqx], enz.

92.

etiC(: :)' + :'z~J, - sin
2 Ij

Ij ( :

i)' + cos :'z~

(d u)' +1+",
1

-(1+u')' dx
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1 d' u
2 du du 2u(dv)'
u d' v
vdz'-v'dxdx+? dz
-t,'dz"
d' u
cZ' "
d' w
dl' d w
dw dU
dU d V
VWdz,+wUdz,+Ul'dz'+ ZU dz dz+ 2v dz dz+ 2w dz dz'

93. ae-

At [(A' - ;~')cos2'1"(4+ p) + 4;,A sin 2'1"(~ +p)J~

94. Differentieer de formules, die in Vraagst. 38 werden verkre-

gen, naar den tijd; men verkrijgt daardoor de gezochte snelheidsen versnellingscomponenten.
95. Bij beide lijnen is (§ § 28 en 29) de kromtestraal

96. p -

(z'

+ y' )',.

P

=-

(a" y'

+ b' x')'/'
u'

fj'

2zy

d' y
1J2mxm-2
97. ---.=-(m-l)
.
dx
amy2m-l
d' Y

b

98. d x' = - a' sin' 5'.

De uitdrukking (1) van p. 150 wordt
(a' Bin' 5' + b' cos' f!lt J•
ab

d'y
100. dx'

t~.'

Z)' _ 3 dAdA'dA'
dxd' x el' Y

dX)' d' y _ dx dy d":r 3 dy (d'
( dA d,,'
dAclAdA'+' clA cl,,'

(~:y

101. m moet voldoen aan de vergelijking: Am' + B m + C = o.
103. Wanneer x verandert van - 00 tot + 00 , begint de functie
met de waarde 1, en stijgt tot x = - i (1 + 115), waarbij zij de
waarde + 00 bereikt. Thans springt y plotseling van + 00 tot - 00
over en stijgt op nieuw, tot voor x = 0 een maximum = - 1 bereikt
wordt. Vervolgens daalt de functie, wordt, voor x = i (- 1 + 115), - 00,
springt over in + 00 en daalt op nieuw tot x = 2 is geworden. Dan
is een minimum =; bereikt en thans volgt eene voortdurende stijging tot de waarde 1, die y aanneemt, als x = + 00 is.
104. Voor z =- i'l" maximum.
105. Daar p steeds positief is, moet v> TI zijn. Voor v = b wordt
p = 00, voor v = 00 p = o. Het verloop van p wordt verder bepaald
dp
1
I (v - W - R (1 + "t) . De hierin voorkodoor d v = (v _ b) , (2 a • v'

I

~

~...

f

t
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(v - b)'

mende functie

v'

een maximum

is 0 voor v = b, stijgt dan tot voor v = 3 b

4

= 27 b bereikt wordt en daalt

de waarde 0 te bereiken. Is nu R (1

dan, om voor v

= 00

a
.
.
+ ~ t) >278 b'
dan ligt R (1 +

1&

t)

zelfs boven het maximum van 2 a Cv -. b)' , zoodat bij het toenemen
v

van v steed 8 p d aalt. Is daarentegen R (1

. 8 a
+ a i) <
27 h'

dan

zal

p

voor kleine waarden van v dalen, en voor zeer groote eveneens,
maar in de nabijheid van v = 3 b stijgen. De druk heeft dan een
minimum en een maximum, voor de beide waarden van v, die
(v - h)'
2a
v'
= R (1 1& t) maken.

+

ZEVENDE HOOFDSTUK.
106 I).

1.

m.rm-1y",

-;
V

r.xmgn-l,

mnxm-lyn-l,

m(m-1).r m -'2yn,
n(n-l}xmy"-2;

1
1
'1 0:
2'2V'xy,-i
y"-4V x 'y'-4V x y" {V
•. yF' (zy), .1'F' (.ry), y' F" (xy). F' (.1'y)
xy F" (zy), .1" F"(xy);;
•. F' (:r y), F' (x y), F" (x y), F" (x !I), F" (x y);
J. mztll-1cospy, -pxfltsinpy, m(m-l}xflt- 2 cospy,
- p m x m - 1 sin p y, - p' X fit cos P y;;
c. mx.-IePY, p.1'mePY, m(m-l)xm-2ePY,
1

+

+

+

+
+

'i/';

+

p m x 14 - 1 eP y, p' x meP Y.,
,. pePZcosqy, -qepzsinq!/, p' ePZcosqy,
- p qepzsin qy, - ql ePzcos qyj
1) De difl'erentiaalquotienten zijn hier opgegeven in de volgorde:

d!, F

F;i.

d' F

iJs F

".3y· d7'
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+

z, f3 z, «' Z, /11 f3 X, f3' Z (Z = e /11 Z
f3 Y);
•• (2u+f3Y)x, «(3z+2'YY)z, [2111+(2t&X+f3Y)']X,
[(3 + (2u + f3y) «(3;r + 2 'Y y)] z, l2'Y + (J3 z+ 2'Y y)'lx,
(x = e lllz '
(3zy
'YY');
y
z
2 z ti
z' - y'
2zY
10. Z" +!lJ' - X' + !I"' - (X' + ti')"
(X' + !I')' , (X' + y')"
X Y r' - X'
z 1/ r' - y'
]07.1.-,-,
•
.
--"
r'
r r
r
r
•• /11

+

+

,; __
1/ 3 x' - r' -3 X 11 31/' - r'
s. - _
r' ,
r' ,
r6
'r"
r'
X
1/
1
:1"'
x'
s. - F' (r), - F' (r), - F' (r) - .. F' (r)
F" (r),
r
r
r
r
r

+ ..

-:=

1

1/

+ :' F" (r), r F' (r) 212
109. r- , ..
r ' r- F' (r) + F" (r).
110. z

F' (r)

[~F' (r) + F" (r)],

xy

1/'
r' F' (r)

+ !' F" (r).
,

[~F' (r) + F" (r)].

è)41=~è)41_1Lè)41 èP41_!èè)41 2::lè)~+
112. è) x
r è) r
r' è) 9" è) x' - r" è) r + r" è) &
x' è)' ~
xy è)' 4l
1/' è)' ~
è)' ql
x1/j) ql
+? j) r' - 2;a j) r j) & + ;;- W' j) x j) 1/ = Fr +
21/' - r' è)ql xyè)' til x' -'- y' è)1 til
x1/ o" ql
r"
è)&+r'è)r'+
r'
è)rè)&-r-é)~"
è)ql
è)tIl.
1 è)ql è)1 ql
,
1 è)~
of = C08~-- 8m&-- -=sm'S---+
è) z
è) r
r è).&' è) x'
" j),.
,
1 è) til
è)' q.
.
1 j)' ql
+2sm&cos&r' j)& t-cos'&orl -2 sm 9'C08&;()ra&+

rs

+

•

+

1

j)' til
,.' è) 9"

8lU' :; -

+ (sin'

.
1 j) 4>
=
sm
&
cos.&
- +
() x () 1/
,.
j)' ql

- , -----

la4>

&-

cos' &) r' è).& +

a,.
è)'ql
sin.& C08& j) r' +

.
1 è)' q l .
1 è)' ql
+ (COll' 9' - Bin' 9') ;: a r è) 8' - Bm 8' cos 8' ,." a &"'
è)' .."

a. " a' . "

0' .." 2
cos 8' è)""
113. ~+è)y' +ax' =;:rr+è)r' +r'sins-n+
1 è)' .j.
1
j)'''''

j)1'"

+ ,.1 ifii +,.1 8in'~~'
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114. ." = A P" + B p. (In het vraagstuk moet p Ij door p t vervangen worden).
115. Laat ~ en 1 dezelfde beteekenis hebben, als in § 145; ~'en
1: zijn de overeenkomstige grootheden voor de tweede magneet. De
richtingen der magneten worden door h en h' aangegeven; zij vormen de hoeken .,13, 1',", (it,,: met de coördinaatassen. De gezochte
kracht is, wanneer de magneten bij de punten (x,y,z) en(x',y',z')
op een afstand r van elkander zijn geplaatst,

~~' ll' (.;x +fO;y+'Y;z) (<< 3:' +fO' 3~' +1" 3~z)

e x)Z')

~'

= ~~' Ir ~ h ~ h'

r'

=

(:C r"

,

117. Indien ~ de oorspronkelijke waarde van den hoek is, is de
gezocht.e aangroeiing
cot ~ [d (cos' • + cos' /IC') + 11 (cos' (3 + cos' (3') + te cos' l' + cos' 1'')]2

- -.- [d cos /IC cos /IC' + • cos fO cos {3'
SlD ~

+ {COB l' cos 1"].

118. Halve assen der ellipRo'ide 1 + /IC, 1 + p, 1 + l' (/IC, p, l' oneindig klein). In een punt, dat met betrekking tot de assen de
coördinaten :c, y, z heeft, is de gevraagde hoek

2 V (11 - (3)' x' y'

+ ({O -

1')'

Y' z'

+ (1' -

/Ie)' :' :c',

120, De normalen in de verschillende punten eener zelfde beschrijvende lijn van een cilinder- of kegelvlak zijn evenwijdig aan elkander. Bii een omwentelingsoppervlak sniiden alle normalen de as.
.. ~. z
èP z
~. z
. 1
121. Zij î
' I = r, " " = 8, 'i'"ï = t, Dan IS - = r cos·~+
u:c
u:Cuy
uy
,P
+ 28 sin 8- cos 5' + t sin' 5'. De hoeken, die de beide hoofddoorsneden
met het :c z-vlak maken, zijn de wortels der vergelijking tg 2 5' = ~.
r-t

1
Eindelijk is -

1

=R

p,

cos' </l +

1

Ir• sin' </l.

123. De beide hoofdkromtestralen hebben dezelfde lengte en daar
zij het tegengestelde teeken hebben, is de gemiddelde kromming O.
Even als nl. in § 106 p positief en negatief kon zijn, is dit ook in
Vraagat. 121 met p, R, en R. het geval. In de gemiddelde krom1
1
ming verstaat men echter onder R + R de algebraïsche som.
,

"
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124. De krachtfunctie is -P' r "
125. Het vierkant.
126. De coördinaat van het gezocht.e punt met betrekking tot
eene der assen is het rekenkundig midden van de coördina.ten der
gegeven punten met betrekking tot dezelfde as.
127. Wa.nneer men uit de vergelijkingen

aJo.

d

Jo

+ b~ dl' + -;d
c ~ == 0,

Jo d Jo + I' dl' + • d. = 0 en l d Jo + m d IJ. + n d. = 0 de differentialen elimineert, verkrijgt men eene betrekking tusschen Jo, IJ. , v,
die met Jo' + IJ.' + v' = 1 en l Jo + m IJ. + n v = 0 de gevraagde richtingen bepaalt.

I}p

I}v

128. at = -

I} v

~t: dl"

ACHTSTE HOOFDSTUK.
1

129.

t.

~. }x'Vx+C;

-4x'+C;

hU.x+~X·)V:V+C;
6.

~ x·

x+

+

9.2p·q+}q·;
1 S.

~ x' +

... +

l (1

+ V 2);
2

18. -;

130.

1.
3.

a
i(2+x)'+C;

-X+lC

~:c~.x·+C;

5.l.x-{x'+C;

~:r"- +

to.i;aJiVa·;

3.

C;

7.

1
Il.

p;

l

(~);

8.

u.~~;

16.1-~V3;

i;

u.~~;

17.2tga;

19.2(e 4 - e - a ).
i. ~x+{l(1+2x)+C;

+:)+c.

4.

il(X~2)+C;

1+X) -iBgtgx+C;

s.-{l ( I-a-

+ :c) l (1 + x) + (1 - x) 1(1 - x) + C;
7. (1 + x) l (1 + x) - (1 - :c) l (1 - x) - 2 x + C;
8. sin« + cos«;
11. i ~ sin (<<-13) + i C08 (jiJ + f3);
cos (jiJ - 13) l (- cot 13) + i ~ sin (jiJ - /3). (Dit geldt intusschen
6.

1

ij.

(1
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alleen, wanneer in het interval van x = 0 tot x = ~ or de noemer
cos (f3 + x) niet 0 wordt. Was dit het geval, dan zou de functie
onder het integraalteeken oneindig groot worden, en daarbij van
teeken veranderen; de som verliest dan hare beteekenis).
11.

~ Bg
~ + 2x
tg V 3 +C;

vs

12.

'

-1+2x
or
C; H. 1; 15. • / ;
v3
V3
4v2
---~ X V 1 - x' + ~ Bg sin x + C; 1 7 • I [x + 1 + \I' x' + 2 x + 2] :
2

13.

ti. -

tB.

4 / -

+

Bg tg

}sinx-isin3x+C;

19.

Sl.-P(1-x')+C;

}[(1

4:';

+ x')I(l +x') -

x'] +C;

20.

-\l1-x'+C;

83q~(p+qx')'+C;

u.

+ 6 z' + C ;

1 ea
sS'n
S5.

\12) .

__
1_ 1 (2 x + 6 + 3
6\1'2
2x+6-3V 2

26.

• '. ,! e z·
"

+ C',

JabBgtg(V~. tgx )+c

(Hierbij is ondersteld. dat a en b hetzelfde teeken hebben).
21.

CV a ~ x)
CV ~ +~ ~x) +

V (a+b)(a+c)
1
Bg tg

++

tg

a.

+ C (als

a+ IJ

en

a + c hetzelfde teeken hebben.
S8.

1/p.2_ q' Bg tg

tg

C (als p' >q' is).

1
u. Stel«=r C084>, p=rsin 4>. dan wordt de integraal ;.ltg 4(x+ 4» + C;
aD.

a = r sin 4>, b =

r

cos 4>. De integraal is
1
.
[cos 4> I sm (x + 4» + (x + 4» sin 4>] + C;

r

u. tgx-x+C;
131.

132.
133.
134.

x-l(l+ea')+C; 33. Bgtg(ez)+C.
x Bg sin x + \I 1 - x' + C en x Bg tg z - ~ I (1 + x') + C.
Zie § 237.
De waarde van beide integralen is }.
1
m
.
f z In sm p x d x = - Z In cos P X + f x In -1 cos P x d x •
H.

p

f

zln cospx d x=

p

'
m
1
l I nsmpxpz
pf xln- sinpzdx.
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135. -(x'+2z+2)e-.r+C en

~z·lz-,!.. x·+C.

136. Zie § 237.
137. Is c positief, dan stelle men z1lë+

de integraal wordt .;- e

a-,,r

ding, als c negatief is.
138. ;y 'Ir ; ~ ,., -

+ i ". ;

.b

2 vr c

= 1/, waardoor
.

IJ>

I

v c

~

C

{'Ir sin (dI-/3)+ j-COS(dI+(3);

'21t;

Eene dergelijke herlei-

e!l' d y.

{".

+ sin

dl

cos a: ;

0, als m>of<lI is,~,.. voorm=n.

139. Indien de begin- en de eindwaarde der ab~ci~ (l en 1J zijn.
en a: den hoek voorstelt tusschen de coördinaatassen. is de ge-

vraagde inhoud I = sin

f

IJ f(x) d z.
• a

dl

140. Vergelijking dljr hyperbool: y

=~.

1= 11 sin a: l

(~).

141. Zij p de abscis bij de eindordinaat beboorende, dan
bij de ellips de gevraagde inhond =!!..
a

= a b [~ Bg sin

f

.

l' \I a'
-a

IS

- z' d x = .

(J) + -:.,.. + {- ~ ~J. indien Bg sin ~ in

het eerste (positieve of negatieve) quadrant wordt gekozen. Inhoud
der ellips 1r a b. Bij de hyperbool is de gevraagde inhoud

~

a

JP \I x' -a' dz= {- b p
a

11 p' -a'
a

- {-ab I

[.t:+VP-·-a

a'

l

].

142. De inhoud verandert in dezelfde verhouding als de afmetingen in de richting, waann de uitrekking of samendrukking
plaats heeft.
143. Als a de abscis is, bij de eindordinaat behoorende , is rIl'
1
gevraagde inhond 21t' (e ka - e - k a).
144. De kromme lijn, de x-as, de begin- en àe eindordinaat
vormen twee of meer figuren, deels aan de positieve, deels aan de
negatieve zijde der as gelegen. Worden de inhouden daarvan even-

,
I,

I'~i
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eens met het positieve of negatieve teeken voorzien. dan stelt de
integl'aal de algebráische som daarvan voor.
145. Hoek van den sestor ... Inhoud r '}; p' tg} .. (2 sec' i.).
147. Indien eene ellips met de assen 2 a en 2 b om de eerste
wentelt en het omwE'ntelingslichaam door een vlak. loodrecht op
de as. op een afstand p van het middel punt wordt gesn~den. zijn

+

de inhouden der beide deelen
... b' (a

150.

'Ir

~

lJ' (a - p) -

b'
'Ir --.
Cl

(aa -

ua) en

r

+ p)-- i ... a'b' (a' + 1)a).
8~'

(e2ka_e-.2ka+4ltal·

151. Zie § 242.
152.

s-'

r

.. >

V[l<' (S'W

+ [l<"

(l:)]' dl: .

&1

r

~-

r sin 111 d 111 = 4 a.
0
154. Zij I de loodlijn uit P op A.B neergelaten, ~ de hoek, dien
PQ met I vormt (positief of negatief naar gelang van de richting).
Wanneer dan verder ~. en .:.. de waarden van ~ zijn in de uiteinden A en B zijn de gevraagde krachtcomponenten
a
a .
,
l(cos~.-cos~.) en -l(slll~.-slll~.).

153. Bij de notatie mn § 90 is Boog GA = 2 a

~

155. Aantrekking op de eenheid van afstand ".
arbeid is

" (r m
m+l •

+1 _

f'

111

•

+ 1).

P,. v.
1l>6. k -1

[1 _("0) k - IJ. Voor

157. i

It',

1
158. ;

'1r

(t

[

~

VI

".

Q

VhdI•.

h,

cl,·

kegel "au den vorm
R is Q = 'Ir I, (2 R - k).

k = 1: 11.

l·. I ( I't)
-:- .
'.

Bij een cilinder is Q constant, bij een
(c constante), bij een bol met den st.ra.J.l

In deze drie gevallen wordt de uitstroo-

mingstijd resp. 2Q(l/;;:- ..

De gevraagde

Vh.), ~c'h,·
VI"
0 ..

-lt,'

Vl.,),
29
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NEGENDE HOOFDSTUK.
161. {"" a /, (a' P
162. .!.!.
aa.
I
163. 2 "" Q" î 1 _

It

t

164.

Q"

,
\2

'Ir -

+ ,.. q).
\.

llltl+ll',

S5 Bg sin [
i t!2.

eerste quadrant).
165. 2,,", IH +

V

lt' + n' -

Vii'

V

h

+ {a'

J'l

.

(h + H)' + aa

(Bg sin in

j.

166. a. Afstand van bet zwaartepunt tot de zijde a:

, a
T

het

+ · /,

a+ ~

H;

b. Afstand tot bet grondvlak: I H R,' + 2 RI R, + 3 R.· .

.. . R,' + I{" Rs +R: .
c. Het zwaartepunt ligt (Fig. 15, p. 39) op "/, der lijn 0 B, van
o af gerekend.
167. Wanneer G, B en M de inbouden voorstellen van grond-.
boven- en middenvlak . en H de boogte is, ligt het zwaa.rtepunt op
2M+B
een afstand G + 4 M + B . H van het grondvlak.
172.

a.ir V -31/'a"

en

-tg V-3era';

2""(

2,,")

b.r'rnerR"sin"'fï 2+008-';- ;

c. {pabc(b'+c"), enz.; d. i'll'pR"H en .".pR'H(tR'+~B');
e. .fw'lrpB' tg" 11' en r'1r,,"pH"(tg'II'+4tg s ll');
f. {-'lrpH"[}R'-RH+i H '].
173. T"'" ~ 'lI', T'T 'Ir.
1)
'Ir 1/'. R" (3 cos' lIt 174. i

l'

.

.
R' - a'
175. Indien a <Ris. vindt men voor de dichtheid E . 4.". R r' .

,.I ,'
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TIENDE HOOFDSTUK.
180. a. 2 ( 1

b.

1. 3
1. 3. 5. 7
)
+ 2.4
x' + 2. 4. 6. 8 z· + enz..... ,

< 1);

2(1 + :.'2 +1. 2~~. 4+ enz..... );

2c. z-1. 2. 3 za

d. {[H +

(z'

1) -

2'

+ 1.2.3.4.5 ZO (3 + 1) ;'2 + (3" + 1) 1.

enz..•. ;

t3.

1

e. t/3[1-:Z>-21 60 ZI

-

4 - enz ....

.J ;

72:76 z.- .... ];

f. a 1& + } aa z· + -h a' x· + e"lz ..... ;
9. ~ Z + liJ {h' + i (3/iJ' ~ - ~a) Zl + i (/iJ a ~ - ,,~') x' + enz ..... ;
n. 1 +" x + {. (.a' -~') x' + i (,,' - 3.~') ;r' + enz..... ;
i. Daar l sin x voor x = 0 de waarde - 00 verkrijgt is eene ontwikkeling naar de opklimmende machten van x niet mogelijk. Wel
naar de machten van i"" - x. Men àeeft l sin x = l cos (j "" - x) =
= - i (i "" - x)' - iT (i "" - x)' - ..A U "" - X)" -- enz..... ;
1 x a 1. 3 x' 1. 3. 5 x·
enz .....
j. x - 23
2• 4 "5-2.4.6 T+

+

181.

.

18, Z

~

Maak gebruik van de omstandigheid, dat indien ;

-1
+
1 =u

+

1 u
= --u
1 wordt.

e
182. Neemt men n termen. dan is de rest kleiner da.n 1.2 ... n.
e
7
Door dUB n = 12 te kiezen wordt zij minder dan .48.10 onge-

veer en is derha.lve de verlangde nauwkeurigheid zeker bereikt.
184 "x+~1I+'Yz
,,,- +~. +y'
,("x+~1I+'Yz).
r
T
r
T
r'
.

+

185

. -

liJ

x

+ ~ ,11 + 'Y Z -3, liJ' + s'a + 'Y' +Ta (liJ X + ~ 11.. + 'Y z)' .
r

r

186. a. 1; b. a"; c.

j. Stel l:.r:

= -1/,

i;

d.

i; e.

dan is :.r: lz

r

. eZ
Llm

co -

-

x-I

:.r:(e Z -1}

= i;

11 e - Y. Ten einde hiervan de
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limiet voor y = Xl te vinden, late men 11 telkens met de eenheid
klimmen en he~chouwe de verhouding va.n twee achtereenvolgende
waarden van y e - Y (Verg. §§ 223 en 239). Men vindt Lim x l x = 0:
g. l(xx=exlZ): h.

(\(~
= xix.
cot x

tg

x

X).

ELJ!'DE HOOFDSTUK.
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TWAALFDE HOOFDSl'CK.
192. a. iJ

is.

on

= 0, c

=F m'

b. bon =

=±

(2 '!r'S _ 1: ) naarmate

mmm

1It

oneven of eveü

=- 1 • naarmate m even of oneven is, maar

Ó1

=- h

= O.

Cm

193. cl: = 1; alle andere coëfficienten

2Joo cos),xd), Joo

194. F(x) = -

'!r'

0

= O.

F(~) coS),~d;.

0

DERTIENDE HOOFDSTUK.

a.l(i)+}(X'+Y·)=C;

197.

c.

b. cosy=Ccosx;

f-.jld(~)+f/&)=c; d. 2x'Y'+x"=C; e. i+ltl- C;
f. (y + 2 X)I (y + x)' = C;
g. ti

~+

= 2V

x' I [1 + V

X

1+

x.] + 11 IC+ x''

198. a.tI=Ce z +C'e 4z ; b.y=Ce tC +C'e 4z +ilI(4 z +5);
c. 11 = C Bin x + C' cou + z; d. y = (C x + C') e - z.
199. Bij den cirkel.
200. Bij de logal'ithmische spiraal (Vraagst. 34, p. 65).

201.

p

= Ce

_!lz
Q,

,p

= aCe

S

202. h,

_flz
a

S

= S, -+- S, H, + S, .tSs\HI +(H,_H,)e-

1Z

S, +8.

S, s. t

I

(S, en S, constant).

203.

( k' z

=; IZ

4

\li'S) cos2'!r''f+''
t
2 I'
t
sin2"'f
\11'

F

4 '!r'"

(k'-r.) +

+ e - i r, Ic cos H ti 4 k' -

l's t]

4 \11" 1"

+

T'

+ C' sin B- V H' -

I" I].

De beide laatste termen stellen eigen trillingen van het punt voor
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(verg. § 273), de eerste term trillingen met de periode der uitwendige kracht. Wanneer de beweging lang geduurd heeft kan
t ~ r t = 0 worden gesteld; de eigen trillingen zijn dan door den
weerstand uitgeput.
204. De oploll8Ïng ondel'BCheidt zich van die van § 273 door het
t
cos 2 II"T

optreden van een tweeden term, analoog aan

IC

,
k -

4 ' en op de

..

T'

tweede uitwendige kracht betrekking hebbende.
205.

~ = rC + C', ~ =

C';
r

+ C' x, ~ =

Cl p + C'.

1

206.11= 2a[f(x-at)-!(x+at)], u=~[f(x-at)+!(x+at)].
207. Combineer de oplossing van het vorige vraa.gstuk met die
van § 284.
208. Q' -

Ir'

4V3
.. '

[U-;kT
h

8.

'5 .. '

1 -4h,kT

e - 25 e

'9 ..'kT

1 -.u·
- 49 e

+ enz.

]

('. is hierbij constant ondersteld).
20!l. Wanneer de x-as de richting der staaf heeft is de gevraagde
H:ki

vetge'if

~ .,.
ng; Ft =

Y ~''''
~ x"
Je
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